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ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ 

ΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΤΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΝ 

'Εφ' ίκανα. εΤΎ) έΡfJ.Ύ) 'iε ύων έν τ~ ά.νωτιiηl τιiξε ι Γυμ.νασΙων προς 

τραΥφ ~iq; τινΙ καΙ του 'Αριστοτέλους Τ'~ν ΠOΙΎ)τικrιν ά.φoρμrιν έλιifJ·
~ανoν πoλλιi τινα να. παρασΊψειώνω έν τοίς περισελI~oις τών έκ~όσεων 

_ου Christ καΙ του Bl'andscheid. Τών παλαιών έκ.εΙνων σ'lψ.ειωfJ.ιi

των μου 'iJ ~Ύ)fJ.οσΙεuσις πoλλιiκις ά.ναbλΎ)θείσα. ~ι' α.λλας ψιλολογικα.ς 

φρoντI~ας γινεται νυν έξ ά.φορμ..:ης τ.:ης ά.ρτΙως έν Λιψίq; έκ~οθείσ'f}ς 

ά.ξιολόΥου μ.εταφριiσεως του Th. Comperz, -ής έν τέλει προσετέθΎ) 

και πολύτιμο ν «Κριτικον έφόλχ.ιον», σελ. 99 -109 . 

1. - 14 47 a 14: « 'Εποπο-ιία δη. 'Και Ύι τη,ς τραγφδίας 

ποίnd-ις, ετι δε 'Κωμφδία 'Και Ύι δ-ιθvραμοοπο-ιnτι'Κn 'Και τnς 

αΊJλnτι'Κnς Ύι πλείστn 'Και 'Κ-ιΘαρ-ισΤΙ1<ης πCίσα-ι τυγχάνουσιν 

OUdat μιμή,σε-ις το σύνολον, διαΦέΡΟVd-Ι δε άλλή,λων τρ-Ιdίν». 

Περι τών μΨΎ)τικών τεχνών τον λόΥον ποιούfJ.ενος ό 'ΑριστοτέλΎ)ζ 

~εν Ί,3ύνατο fJ.νΎ)fJ.ονεύων τα.ς α.λλας να. παραλίπ~ τ.ην όΡΧ'f}στικ·ην: 

« ετι ~ε χ.ωμφ~ία ΚΑΙ 1J ~ιθuρψbΟΠΟΙΎ)ΤΙΚΗ (ΚΑΙ όΡXΎJσTIKH> 
και τΊiς αύλΎ)τικ.:ης κ.τ.λ.» . 

T~ ocναπλ'f}ρώσε ι fJ'O'J συνΎ)Υορεί αύτος ό συΥΥραφεύς, οστις fJ·ετ' 

όλΙΥους στΙχους περ! τών μ.ΨΎ)τικών ~.η τούτων τεχνών πραΥμ.ατευό

μ.ενος έπαναλιψ.bιiνει έν στ. 'Η τΎιν αΊJλnΤΙ1<nν και τΎιν 'Κ-ιθα

ρΙdΤΙ1<ή,ν, έν στ. '27 τ·ην όρχnστι'Κnν ((1\ των όρχnστων»), έν 

στ. 28 τrιν tnonotiav κ . τ.λ. ΚαΙ έν 1448 a 10 Υρά.φει πά.λιν ό 

'AριστoτέλΎJς: «( και Υα.ρ έν όρχή,σει 'Και αΊJλή,σει 'Και 'ΚιΘαρίσε-ι 

εστι Υενέσθαι ταύτας τα.ς ά.νΟfJ.οιόΤΎ)τας». 

2. - 1447 b 12: « ΠλΥιν οί ανΘρωποί γε συνάπτοντες τί}> 
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-μ.έτρφ το ποιείν (τους -μ.εν) έλεγειοποιούς, τους ο ε ~πo
ποιους όνομάζουσιν». 

Άνεπλ-ήρωσοι τιΧς έχ.πεσούσοις τους -μ.εν λέξεις. 

3. - 1448 a 1: « Έπει δε -μ.ψοϋνται 01. -μ.ψού-μ.ενοι πράτ
τοντας, d.νάΥκn οε τούτους Τι σπουδαίους n φαύλους είναι 
(τα γαρ nBn Ο'χεΟΟν d.el τούτοις d.κολουθεί -μ.όνοις κακίςι 
γαρ και d.ρεη~ τα Λθη δια~έρoυO'ι πάντες), Υιτοι @ελτίονας 
n καθ' l\μαςη, χείρονας n και τοιούτους (ποιοϋσ"ιν), ωσ"Περ 

οί γρα~είς». 
ΣUf1.φωνώ -;tj> Seibel (Ζυ Aristoteles περί Ποιοl)τικ~ς, Munchen 

1891 , σελ. 5 ) στι fLEToc T.f)ν λέξιν τοιούτους έξέπεσε p~fLoc τι, οίον 
τό ποιουσ"ιν (Clll' ist) ή τό ιιψοϋνται (Sei bel)' ~λλιΧ κ~.Ι ~τε
ρον, oUx. -Υι ττον σποuaocίον πχθος λuv.oc(νετοιι κocτ' έ f1-Ε τό χ.ωρίον: τιΧς 
λέξεις τα 1LOn νιη./.ιζω έχ.~λΎiτέOΙς, προελθού σocς πιθocνώς έξ έποινocλ-ή
ψεως τών ΠΡOΎiγOψένων λέξεων τα γαρ l\θη: « xoιxi'f γιΧρ χ.οιί ocPET~ 
3ιocψέρουσι πά.ν,,:ες », οίς of.l.otoι εΙν αιι οσοι ό Άριστοτέλοl)ς γριΧφει έν 

1453 a 7 : «εστ:ι aE τοιοuτος ό v:~τε άρετ~ oια~έρων Xoocl aLXooιto
σύν~ f1.o~TE atO: 1<ακίαν κοιί f1-0χ.θΎiρίοιν κ.τ. λ.». 

4. - 1449 b 10: «'Η ιιεν ουν έποποιία -μ.έχρι -μ.όνου 
-μ.έτρου μεγάλου ιιίιιnΟ'ις είναι σ"πουοαίων l1.κολούθnσ"εν· 
τ~ οε το -μ.έτρον απλοϋν εχειν και d.παγγελίαν είναι ταύηι 

oια~έΡOυσ"ιν ». 
Πολλοί ένέχ.ρινοιν, κοι! aιχ.αιίως, τ"ην 3ιόρθωσιν του Tyrwhitt -μ.έ

χρι μεν του (ά.ντ Ι του ιιέχρι -μ.όνου)· ~λλιΧ το ποιν,,:ελώς ~atot
νόΎiΤOν έν Ttj> χ.ωρΙφ εΙνοι ι το μέτρου μεγάλου, όπερ ό f1-Eν Christ 
ένέχ.λ ε ισεν ά.γχ.ύλαιις ώς νόθον, ό 3ε Lasson f1-ε τέ€:αιλεν είς μέτρφ 
-μ.εγάλη. ~EγρoιΨεν ϊσως ό 'Αρ ιστοτέλ"l}ς: « v.έχ.ρι -μ.εν τοϋ (δια) 
μέτρου -μ.εγάλη f/. ίf1-Ύiσις είναιι Gποuaαιίων »' πρ€:λ. 14/17 b 1 Ο: 
« εϊ τις οια τρψέτρων 11. έλεγείων - πο ιοίτο τ"ην f1-LfLΎiGLV» " 

5. - 1450 b 17: «'ΙΙ οε 5"1j:ις "ιj:υχcιγωγικον -μ.έν, d.τεχνώ -
~ατoν οε και η,1<ιστα οΙκείον τϊις ποιnτικης ώ ς γαρ της 

τραγφδίας δύναμις κcι\ ανευ d.γωνος και ύποι<ριτων εστιν». 
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Προσέ χ. οψοιν οί έx.~ότoιι τ~ λέξει ώς, ά.νθ' Ύις τά ά.πόγΡOCΨΟΙ εχ.ουσι 

-:- 7ιν λέξιν iι, α.λλος όίλλο είχ.6:σοις, ό fLεν MeiseI' ίσως, οπερ ένέκ.ρινε 
ό Christ, ό 3ε Comperz σλως' ά.λλ' &ν fL1) ό 'ΑριστοτέλΊ1ς βΡCΙx.υ 
λογικως εΙπε το έξ.:ης: {( 3ιότι ΎJ ~ύνΟΙfLις τΎ)ς τpoιγφ~ίoις ώς ΤΡΟΙΥφ 

~Ιoις ~ύνΟΙf1.lζ παραf1.ένει κοιι α.νευ ά.γωνος» (πρ~λ . 1 ~ 53 b 3), έγραψε 
πιθανως: «('Και γάρ τΎ)ς ΤΡΟΙΥφ3ίοις 3ύνΟΙfLις Υ .. τ.λ.», Υνωστόν ~ε 

εΙνοιι οτι όπο τών ά.νΤΙΥροιψέων ά.πειρά.χις έψlιλλ&'χ.θ·IΙGοιν έν τοίς χ.ει

ΡΟΥρά.ψοις οιί λέξε~ς 'Και χαι ώς 3ιιΧ τ-ην όf1.0ιότ"l}τοι -:-ών τοιχ-υγραψι

χων σ·lιμ.εΙων οιύτων' έν τφ xώ~ιxι 3ε του 'Αριι;τοτέλους χ.οιι χ.είτοιι 

έν τφ ΠΡΟΥ.εψένφ χωρίιμ το σ·IΙf1.εϊον τΎ)ς ώς λέξεως. 

6. - 1450 b 27: {( ΆρχΊι δέ έσ'τιν 8 cιυτo μ~ν μη. έξ άνάγ

'Κης μετ' άλλο έσ'τίν, μετ' έ"1<είνο δ' ετερον :πέ~υ'Κεν είναι 11. 
γίνεσθαι, τελευτη. δε τουναντίον δ αυτο (ΜΕΝ ) ΜΕΤ' άλλο 

πέ~υ'Κεν ε{ναι;\ έξ άνάγ'Κnς Τι ώς έπι το πολύ, μετα δε 

τούτο άλλο ουδέν». 

Προσοινεπλ-ήρωσοι τΟ μέν, όπερ 3Ύ)λον 31) πώς έξέπεσε'i. 

7. - 1/15'2 a 3: {( Έπει δ~ ου μόνον τελείcις έσ'τι :πράξεως 
iι ιιίμnσ'ις άλλα 'Και ~0()εΡ6)ν 'Κcιι έλεεινων. ταύτα δ~ γί'νε

τα" KCΙΙ μάλ1Ο'τα 'Και μαλλον σταν γένnται :παρα τΎιν δόξαν 

δι' <illnlCL' το γαρ θαυ1:ιcισ'τoν οϋτως εξει μάλλον n εί ά:πο 
τού αυτομάτου 1ωι τιtς τvχnς , έπει 'Και των άπο τvχnς 

ταύτα θcιυμασ'ιώτατα δοκεϊ σσ'α ωσ'περ έπίτnδες ~αίνoντcιι 
γεγoνένCΙ" οίον ώς δ d:'νδριας δ τοίι Μίτυος έν Jf Αργει άπέ-
1<τεινεν τον αίτιον τού Ocινάτoυ τ~ Μίτυι, Οεωροϋντι έμπε

σ'ών' εnΙ1<ε γαρ τα τoιcιύτα ου'Κ εi1<~ γενέσ'θαι. 'Ώσ'τε άνάγ'Κn 

τους τοιουτους είνα" 'Καλλίους 1:ιυθους». 

'Ορθώς χ.~τ' έf1 . .ην κρίσιν συνεϊ~εν ό Bl'andscheid ΟΤΙ ΎJ είς τον 

οιίτι ολογιχ.όν λόγον: {( έπει 3ε χ. τ. λ . » ά.πό~oσις 3ιά τάς πολλάς ποιρ 

ψ.πεσούσοις προτ6:σεις .ηχολούΟ"l}σε χοιτ' α.λλον τύπο') έπεν"l}νεγμέψll 3ιιΧ 

τ ου ωσ'τε' ~'ιiλον έκ τούτου ΟΤΙ ΎJ f1.ετά το γενέσθcιι ΡΎ)f1.οι στΙξις 
χοι,,:,' ά.'iά.γχ.·ιιν f1.Ετοι~λ·lιτέα. Άλλα. τΙ ποτε ~'lIλoυσι τά και μάλωτcι 

'Και μάλλον; ό f1.Ev CΙ)l'iSL έξέ3ωχ.ε: (( -:-οιυτοι 3ε γίνετοιι [ χ.οι1] f1.6:-
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λιστoc (οτocν yiV'f)TOCt πocρ Οι την 8όξocν) κoc! μίiλλoν οτocν κ. τ. λ. » 
έΥκλεΙσocς ιΧΥκύλocις ώς νόθον τον και σύν8εσμον κoc! ιΧνocπλ'f)ρώσocς 

τιΧ t1λAιx, ό 3έ Comperz: « τα.υτσι 3έ ΥΙνετocι Jι.oc! μιΧλιστσι [χσι! f1.ocA

λονJ οτocν Υέν'f)ΤOCΙ ποιρα. τ·ην 8όξοιν 8ι' OC AA'f)AOΙ (κα! ·κατα. του,:,ο 8-η .. 
λον ώς 8εί ΥΙνεσθαι τΟι ιι- ετ' ocλλ'f)λα») έγκλεΙσας τΟι και μαλλον 
καΙ ιΧναπλ'f)ρώσας τΟι OCλλοι . ΈΥω 8ε νψΙζω οη όνους εύο80υτοιι 8ια. 
τΎj ς lξΎjς σψπλ'Υ1ρώσεως: «τοιυτοι 8ε γΙνετοιι κ-χ! μάλΙσ'τα (δι' άλ
λnλα) κοι! f1.acnov οτοιν Υέν'f)ΤΟΙΙ παρα. τη,ν δόξαν δι' άλλnλα»' 
τουτο 8ε λέΥει ό Άριστοτέλ'Υ1ς, οη τOC φo~ερOι κοι! έλεεινιΧ ΥΙνοντοιι 
κα! fLocAtaTOΙ (= IJel maxinte , ώς όρθώς έΡ ΙΙ-'f)νεύει ό 8randscheid) 
8ι' OCλλ'Υ1λοι ( =το εν δια. το άλλο), εη 8ε ιι-ίΧλλον (=«χαl fLιXA
λον ») οτοιν 8ι' t1n"f)AQ: ΥΙν ωντοιι παρα. τη,ν δόξαν», έν τούτ<ι> 8έ, 
έν τίj> παρα. τη,ν δόξαν, κοι! κείται, κοιτΟι τ~ν 8ιυτέρocν ταύΤ"f)ν 
υπό του Άριστοτέλους όριζοιι-έν "f)ν περΙστοισιν, το βά.ρος τ-ης δλ"f)ς 

έννοΙας. ΤΙ 86 έννοεί ό συΥΥραφευς λέΥων ση τΟι φo~ερOι κοι! έλεεινα. 
f1.ίiλAov ΥΙνονται οταν ΥΙνωντocι δι ' άλλnλα παρα. τΎιν δόξαν, σοι

ψέστατα έπεξ"f)Υείτοιι 8ιΟι τών έποιι.ένων: (( το Υαρ θαυ/-,.α:στΟν ουτως 
εξει χ.τ. λ.» καΙ 8 ιΟι του παροι8εΙΥιι-οιτος του θοινιΧτου του ψονέως του 
ΜΙτυος, περί ου οροι καΙ Πλου't'lχρχου Περί τών υπό του ΘsΙοu βρα-
8έως τψωρου/λένων κε φ. 8 . 

8. - 1452 b 3: (( 'Επει δ' rι dναγνώρΙσ'ις τινων έσ'τιν dva
γνωΡΙσ'ις, αί μεν θατέρου προς τον ετερον μόνον, οταν ~ 
δnλος ετερος (ό ετερος 8ernays) τίςέσ'τιν, ότε δε dlL~o
τέρους δεϊ dναγνωρίσ'αι, οίον Τι μεν 'I~ιγένεια τφ 'Ορέσ'ηι 
dνεγνωρίσ'θn έκ τnς πέμ'kεως Τ1ις έπιστολϊις, έκείν<ρ δε 
προς τΎιν Ί ~ιγένειαν άλλnς εδει dναγνωρiσ'εως» . 

Άπορώ πώς ού8είς πoιρεΤ'~Ρ'l) σε το χOCσιι.α: « έπε! 8' .;, ιΧναΥνώ
ρισις τινων έστιν OCναΥνώρισις, α[ ιι-εν θατέρου πρός τόν ετερον μόνον 

(οταν 8Ύjλoς ετιρος τΙς έστιν) < αί δε dμ~οτέρων, ότε ιι-εν ετερον) 
ότε δε dμ~οτέρο'Vς 8εί OCναΥνωρΙσαι J)' .;, πρότασις εΙναι: «έπε! 
- οι! ιι-εν θατέρου προς τόν ετε ρον ιι-ό νον - οιί 8ε ιΧιι-ψοτέρων», .;, 

είς oιύτ~ν 8ε OCπό80σις: «ότε ιι-εν ετερον ότε 8ε OCιι-φοτέρους 8εί OCνοι
ΥνωρΙσαι». Ό OCνΤΙΥροιφευς OCπο του αί δε dμ~οτέeων ιΧπεπλocν'f)σ6 
το ofLf1. oι είς τό δτε δε d μ~οτέeο'Vς . 
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9.-1453a36: «'Ε'Κεϊ γαο (sc. έντn'Κωιιωδία) αν οΙ 
ι; ι ι;- ι ι 

εχθω'ΤΟΙ (;)Ο'ιν έν τcp ιιυθφ, ο\ον 'OρέΟ'τnς 'Και ΑiγιΟ'θος, 
~ίλoι γενόμενοι έ:πι τελευτΎις έξέρχονται». 

Άντ! του ι'iν προτψω το 'Κο.ν. 

10. - 1453 b 34 : «"Η γαρ :πρα.ξαι άνάγ'Κn η. μη. 'Και ("Η) 
ΕΙδότας η. μη. εiδότας». 

ΆνεπλΊιρωσιχ. το έκπεσον η. προ τΊjς λέξεως εiδότας. 

11. - 1454 a 17 : « 'Έξει δt: fίθoς lLt:v έάν, ωσ':Περ έλέχθn, 
:πoι~ ~ανεPON δ λόγος η. ή. :πράξις :προαίΡεσ'ίν τινα». 

Άπορω πως πιΧντιχ.ς ~ιέφηε το ~α νερόν, σπερ ~ιoρθωτέoν ~α
νεΡΑΝ' ΠΡbλ. 1450 b 8: «εστιν ~ε ·ηθος fLεν το τοιουτον 8 ~Ύ)λoϊ 
(= ~ανεραν :ποιεϊ) τ.ην προα.ίρεσιν». 

12. - 1455 a 22: « Δεϊ δt: τους μυθΟιΙς σ'υνιΟ'τάναι 'Και 

τ~ λέξει σ'ιΙνα:περγάζεσ'θαι δη μάλΙσ'τα :προ όμμάτων τιθέ

μενον ' οϊιτω γαρ α.ν έναργέΟ'τατα δ ( :ποιnτη.ς) δ ~ω ν wO'
:περ :παρ' αύτοϊς Ύιγνόμενος τοϊς :πραττομένοις εύρίσ'1<ΟΙ το 

:πρέ:πον'Καιη.1<ιΟ'τα αν λανθάνοιτο τα ύ:π εναντία (Ο'nμεϊον 

δε τούτοιΙ δ έ:πετψάτο ΚαΡ1<ίνφ' δ γαρ Άμ~ιάραoς έξ Ιερού 
άν-Ι;Ιει, δ μη. δρωντα τον θεατη.ν έλάνθανεν, έ:πι δε τΎις 

Ο''Κnνnς έξέ:Πεσ'εν διΙσ'χερανάντων τούτο των θ εατων)' QO'a 
δε διΙνατον1ωι τοϊς σ'~/ιμασ'Ι σ'υνα:περγαζόμενον», 

Άνεπλ·ήρωσα. τ.ην ι-ι.ετιχ.ξίι του Ό Υ.α.! του Όρων έκπεσουσιχ.ν 

:ποιnτη.ς λέξιν. Άντί του λανθάνοιτο ό Vahlen ·(j κα.σε λανθάνο" 
8 κιχ.! έ~έξα.ντo πιΧντες οΙ .χλλοι έκ~ότα.ι· κα.τ' έι-ι.ε Υρα.πτέον: « κα.Ι 

·ί\χ.ιστα. α.ν λανθάνο" (αύ )το( ν) τα ύπενα.ντίιχ.». τ.ην [Ι.ε τα.Υρα.φΎιν 

του Vahlen: « 8 fJ;YJ δρωντ' α.ν τον θεα.τ.ην έλιΧνθα.νεν» ι.~έξιχ.τo ό 
Christ έν τφ χ.εψένι.Ρ· ά,n' .χριστα. σιι,ως ό Gomperz εύρε τον νουν: 
« Είηεη Beleg dafiir bietet del' Tadel , del' den Kal'kinos ge
troffen hat, Amphiaraos baLLe namlich das Heiligtum bereits 
vel'lassen (zu einel' Zeit naιηΙίch , da die Bίibnenvol'gange sein 
Verweilen ίω Heiligtum el'beischLen). Dies wαI' deπι Dic!ι

tel" so lαnge el' dαs Stacl-c niclzt sfJielen sα!z, ente'αngen, 
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αctf der Balzne aber erlitt er ein Fiasco, da das ΡublίCUJΌ 
den Verstoss ίibel vermerl(Le» χιχι προέτεινε τ-ην fLετιχ~ολ·ήν: cc 8 
fl·';' ό ρ ώντ' ιχ(υ)τόν [θειχτ·ηνJ έλ6:νθιχνεν»' προτψώ τ.ην cX.πλοuστiΡιχν 
του Dacier fLετα.Υρο.ψ.ην του θεα την εις τό ποιη τή,ν' τ.ην ά.ψορv.-ην 
πρός τ-ην σύΥχυσιν ε~ωχε "if) ά.νΤΙΥρ ιχψεί τό έπόfLεν ον θεατών. 

13. - 1455 b 3 : « Λέγω o~ οϊιτως αν θεωρεΙσ'θαι το 'Καθό
λου οΙον (έπι) τΥις 'I~ιγενείας, τυθείσ'ης τινος 'Κόρης 'Και 
ά~ανΙσ'θείσ'ης άΟή.λως τοίς Ούσ'ασ'ιν, ίορυνΟείσ'ης οε εις αλ
λην χώραν, έν ~ νόιιος Ύι" τοuς ξένους Ούειν τ~ θεφ· ('Και 
Τι μεν) ταύτην εσ'χε τΎιν ίερωσ'ύνην, xρόν~ οε ϊι σ'τερον τφ 
άoελ~φ σ'υνέΟη έλθείν τΥις ιερείας». 
Ά νεπλ"ίJρωσα. τ·ην έπι πρόθεσιν. έθ'l)κα. fLETO: τό 'I~ιγενείας ύπο

σΤΙΥv:ην ά,ντι τΊϊς (J.νω σΤΙΥfL'!iς κιχ Ι προσέθ·ηκιχ τΟ: 'Και 1\ μέν' 3ιότι 
(J.λλως ποίον εΙνε τό ύποκειv-εεον του εσ'χε ρΎψιχτος; τό 'Κόρης: 

14. - 1455 b 2 1: ccΑύτος (sc. ό 'Oο'Vσ'σ'εuς) ά~ι'Κνεϊται 
χεψασ'θεις 'Και (ιναγvωeίΣΑΣ ΤΙΝΑΣ ΑΥ'ΤΟΣ έπιθέμενος 
α1lτος μ~ν έσ'ώθη, τοuς ο' έΧθροuς Oιέ~θειρε» . 

'Ορθώς πιχρετ-ίψησεν ό Seibel ότι r. έρμ:ηνεΙα. του ν alllen χιχι του 

SusemihL: « nacLl dem er ΒίcΙι einigen zu erkennen gegeben» 
εΙνιχι ά,~ύνα.τoς 3ιΟ: τ.ην πα.ρ· ΆΡΙG't'οτέλει χρr,σις του άναγνωρίζειν 
ρ"ίJfLιχτος, προέτεινε ~έ: «χιχ! ά,νΙΧΥνωρισιΧντων τινών ιχύτόν»' προτψώ 

έΥώ: « κιχ! ά,να.ΥνωρίΣΑΣΙΝ ΑΥ'ΤΟΝ έr.ιθέμ.ενος αυτός ",.έν χ .τ.λ.». 

Ό Christ ';'ρΧέσΟ·η να. έyκλεισ'~ τό πρώτον αύτός. οπερ έν τΎj του 
w Aλ~oυ έκ~όσει fl.ετ ιχ~ε~λ·ηfLένον χείτα.ι εις τό α1lτοίς. 

15. - 1456 a 8: «Δί'Καιον o~ 'Και τραγ~o ίαν άλλην 'Κ αι 

τΎιν α1lτnν λέγειν oύo~ν ίσ'ως τίΡ μύθ~». 

ΜετOCθες: «όίκσιιον όε τραγ~Oίαν 'Και (J.H'l)v κσιι τ.ην σιύτ-ην λέ
γειν χ.τ.λ.». 

16. - 1456 a 36: «Έσ'τι o~ 'Κατα τΎιν οιάνοιαν ταuτα, 

Οσ'α ύπο τοu λόγου δεί παρασ''Κεuασ'θYιναι' ttten οε τούτων 
τό τε άπooεn<νύναι 'Και το λύει'\! 'Και το πάθη παρασ1<ευά-



Ι{ΡΙΤΙΚΟΣ ΕΡΑΝο},1 

ζειν, οίον έλεον n ~όooν Ί\ όeγnν 'Και Οσ'α τοιαϊιτα, 'Κα1- ~tL 
ι-ιέγεθος 1<α1. ι-ιι'Κρότητας». 

'Ίσως ~ε μίiλλο'J: « ΚOC! gTt μέγεθος κoc! ι-ιι'Κρότης}) (sc. fLέΡΎ) 

έστΙ'J). Νεώτερoc OCντίγρocψoc Kxc.uat τΊιν γρocψΊιν ι-ιι'Κρότητα (ώς OCντι
xeifLEVov του Jtαρασ'κεuάζειν Ρ·ίψ.α-τος). 

17. - 1450 b 1 : « ΔΎιλον δ~ ση 'Και έν τοϊς πράγμασ'1Ν 

απο των αllτων ίδεων δεϊ χρΎισ'Θαι σταν n έλεεινα n δεινα 
1'" μεγάλα n εί'Κότα δέ~ παρασ'κευάζειν' πλΎιν ΤΟσ'οϊιτον δια

~teet, στι τα. μεν δεϊ ~αίνεσ'Θαι άνευ διδασ''Καλίας, τ α δ ε 
έν τφ λόγφ υπο τού λέγοντος παρασ'κευάζεσ'Οαι 'Και παρα 

τον λόγον γίγνεσ'θαι. Τι γαρ άν είη του λέγοντος εργον, 

εί ~ανoϊτo n δ έ α 'Και μη. δια τον λόγον;». 
Πολλά κα.Ι ποικίλ:1. είπον οί έκ3ότocι περΙ του χωρίου' κα-ι πρώτον 

ό BI'and cheid ·iJPV.·iJveuaov: «es ist klar, dass man aucb ίο der 
GesLaltung der' BegebenheiLen νΟΩ denselben Geιlanl<en arten 
Gebl'auc)) ιnacben rnuss;» OCλλΧ τις ποτε <IEH'f)V είπε το « OCπο 
τών α-ύτών ί~εών xr7iae~t» OCντι του «( τα.ίς σιύηΧίς ί~έocις χρ7iσθocι;}) 
έά'J 3ε είς το (( OCπο τών α-ύτώ'J ίόεών» ocπο~οθ"{i 1) εννοια. τ'ίjς ocρχ'ίjς 

κoc! τ'ίjς OCΨΟρfJ·'ίjς (= «( όΡfJ.ώfl.ενόν τινoc OCπο τών α-ύτών 1όεών»), τότε 

ποίον eI'Joct πιΧλιν το OCντικείιανον του χρΥιΟ'Θαι Ρ-ίψ.ocτος; Ό ChI'ist 
του U ebcI'weg eia·f)youf1.ivou ένέκλεισεν OCγκύλocις το έν' ό όε Goιn

peI'z fJ.eoτiιppocaev: « augenscbei [) Ι ich ))at ιnan aucll ί m Bet'eiche 
del' Begebenbeiten νοη denselben Gesicbtspunl(ten altSzu
gelιen»' OCλλά το χρΎισ'θαι p'ίjf1.oc όεν σ"Υψα.ίνει ausgeben (6pfLίi
ι;θocι, OCπά:ρχ. εσθ:Χι). 'Ι-Ι OCντίθεσις .η έπocγψέψΙ) ~ιά του «( τά όέ έν τφ 

λόΥφ» ίιποόεικνύει στι ό συγγρocφευς πιθocνώς εγρocψε: (( ~'~λο'J 3ε ση 
'Και (τοϊς) έν τοϊς πράγμασ'ιν OCπο τών ocυτών ιόεών 3εϊ χρ-ησθσιο). 

M6:T'f)V ό BI'andscheid έφρόντισε να ίιπερocσπισ~ Τ';'ν πocρα-8ε~ψέν"f)ν 
ypocιpiJ'J: «( εί ψocνοίτο Ύιδέα» (περ! 1\δέων ούόεΙς λόΥος οίίτε έΥένετο 
ουτε γΙνετocι), OCνθ' '~ς ό fJ.Ev ΤΥnνΙιίιι ~κα-σεν «ει ψα-νοίτο Ύίδη Ci 
δεϊ», ό όΕ Val1len « ει ψα-νοίτο ~ δέοι», ό όε Cl1rist (( εί ψα-νοίτο 
Ύιδέα (Ύι δεινα αllτα) κα! μ';' Κ.τ.λ.» κα-Ι ό Gomperz: «εί φσι .. 
νοίτο nan τ~ θέςι και fI··;' Υ •• Τ.λ.» . Άντ! του ΗΔΕΑ είκά:ζω έΥω τό 
ΗΔΕΙΝΑ: «εί φανοίτο η. δεινα. κoc! ιι-Ίι ~ιά. τον λόΥον 1). 
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18 . - t 456 b 34: « Συλλα6η. οέ έΟ'τιν ~ωνη. αΟ'n-μσς Ο'υν
θετη. έξ α~ώνoυ 'Και ~ωνYιν εχοντος ' 'Και γαρ το ΓΑ < 'Και) 
άνευ τού Ρ Ο'υλλα6η. 'Και -μετα τού Ρ, οίον το ΓΡΑ 1> • 

Άνεπλ-nΡ'Υ)σoc τον 'Και σύνόεσιι.ον. 

19. - 1457 a 20: « Ή οε 'Κατα το έν\ ~ πολλοϊς, οιον 

άνθρωποι ~ άνθρωπος, 1\ οε 'Κατα τα ύπο'Κριτι'Κά, οίον 

'Κατ' tρώτnΟ'ιν <~) έπίταξιν. 

'.Ανεπλ-nΡωσoc τον ~ σύνόεσιιον. 

20.-1 457 b 25: «Ένtοις ο' οοά'Κ εΟ'τιν ονο-μα 'Κεt-μενον 

των (οί'Κ εtω ν) άν6λογον, άλλ' οοάοεν Ύίττον ό-μοίως λε

χθή.Ο'εται, οίον το τον 1<αρπον -μεν ά~ιέναι Ο'πειρειν, το οε 

τΎιν ~λόγα άπο τού 1\λίου άνώνυ-μον ο άλλ' όμοίως εχει τούτο 

προς τον fίλιoν 'Και το Ο'πείρειν προς (το ά~ιέν αι) τον 

1<αρπόν , 0'10 ειρnται 'Ο'πείρειν θεο'ΚτίΟ'ταν ~λόγα'» ο 

Άνεπλ-ήρωσoc τ.ην οί'Κείων λέξιν, το δε το ά~ιέναι XoOCTOC το 

πocρα.δειnι.oc του Castelvetro είκα.σocντo~ τον α~ιέντα . 

21. - 1459 a 18: « Δεί τους -μοάθους 'Καθάπερ έν ταϊς τρα

γφοίαις Ο'υνεσ'τάναι οραματι'Κους 1<α'ι περι -μίαν πρa.ξιν δλnν 

'Και τελείαν, εχουΟ'αν αρχΎιν 'Κcιι μέΟ'Α 1ωι τέλος» . 

'Απορώ πα.λ~ν πώς πά:ντoc~ διέφυγε το ι-ιέΟ'α ιΧντ! του μέΟ'ΟΝ' 

πρ{;λ. 1450 b 26: « ολον δέ έστιν το έχον ιΧρχ.ην κoc ! -μέΟ'ον κoc ! 

τελευτ-nν » . 

22. - 1459 a 25: «"ΩΟ'περ γαρ 'Κατα τους αvτους χρό
νους fί τ' έν Σαλα-μϊνι έγένετο ναυ-μαχία και n έν ΣΙ1<ελίc;ι 

Καρχnοονίων "Ifdxn ovoev προς το αvτο Ο'υντεινουΟ'αι τέ
λος, otιτω 'Και έν τοϊς έ~εξ1ις χρόνοις ένίοτε γίνεται θά

τερον ιιετα θάτερον, έξ ων εν (προς) ovoev [ γίνεται] 
τέλος» ο 

'Α νεπλ -nρωσoc το πρός, ενέκλεισoc το γίνεται. 

23. - t lι~9 a 30: « Και ταύηι θεσ'πέΟ'ιος αν ~avein ''O-μn-
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ρος naea τους άλλους, τφ 'IfnBt: τον πόλεμον καίπερ εχοντα 
άρχΎιν (ΚΑΙ μέσον) Κ ΑΙ τέλος έπιχεψϊ1.σα ι ποιείν δλον». 

Άνεπλ·ήρωσα. τιΧ έχ.πεσόντα. 1ωί μέΟΌν. 

24. - 145\) a 35: « υν δ' εν μ,έeος άπολα6ων έπεtO'ο 

δίοις κέχρnται αυτων (αυτού Heinse) πολλοίς, οίο'ν νεων 

καταλόγφ και άλλοις [έ πεΙΟΌδίοις] οίς διαλαμ6άνει τΎιν 

ποίnσιν». 

'Ενέχ.λεισα. Tc. ~εύτερoν έπεισοδίοις. 

25. - 1459 b 16: « Πeος δε τούτοις λέξει και διανοία 

πάΝΤΑ ίιπεeοέολn1<εν (sc. ό 'Όμneος)). 
υΙσως (.Ι.αλλον πάN~ Α Σ. 

26. - t 459 b '20: « Δύνασθαι γαρ δεί avvoeaaeat τΎιν άρ
χnν (ΚΑΙ το μέσον) ΚΑΙ το τέλος». 

Άνεπλ'ίιρωσoc χ.σ.ί έντα.υθα. τόι έχ.πεσόντα. 1ω\ το μέσον. 

27. - 14 6Ο a '21 : «Οίονται γαρ άνθeωποι, oτcιν τουδι ον· 
τος τοδ\ 1~ 1\ γινομένου γίνnτcιι, εi το ϋστερον εσην (,\ γί. 
ν ετ αι) , κcιι το πeότερον είνcιι n γίνεσθαι ' τοϋτο δέ έση 

'1!ευδος» . 
Άνεπλ'ίψωσoc τιΧ έχ.πεσόντα. ,\ γίνεται. 

'28. - 1460 a '23: « Διο δεϊ. αν το πeωτον 'ι\!ευδος, άλλο, 

δ τούτου οντος άνάγ10Ι είναι 11. (γενο'μέ"ου) γενέσθcιι, 
προσθείναι» . 

ΆνεπλΎιρωσα. τό γενοι-ιένου, οπερ ευχ.όλως -ί}3ύνα.το ν Χ έx.πέσΊJ 

πρό του γενέσθcιι. 

'Εν Μυτιλήνη . 


