Université de Nantes – Département de philosophie
Cours de grec philosophie par Angelo Giavatto (LM & Lettres Classiques)
2e semestre 2012-2013
24.1.2013

Aristote, Poétique
T1 Aristote, Poétique 6, 1449b1-1450a14
περὶ δὲ τραγῳδίας λέγωµεν ἀπολαβόντες αὐτῆς ἐκ τῶν εἰρηµένων τὸν
γινόµενον ὅρον τῆς οὐσίας. ἔστιν οὖν τραγῳδία µίµησις πράξεως σπουδαίας καὶ
τελείας µέγεθος ἐχούσης, ἡδυσµένῳ λόγῳ χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς
µορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι’ ἀπαγγελίας, δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν
τῶν τοιούτων παθηµάτων κάθαρσιν. […] ἐπεὶ δὲ πράξεώς ἐστι µίµησις,
πράττεται δὲ ὑπὸ τινῶν πραττόντων, οὓς ἀνάγκη ποιούς τινας εἶναι κατά τε τὸ
ἦθος καὶ τὴν διάνοιαν (διὰ γὰρ τούτων καὶ τὰς πράξεις εἶναί φαµεν ποιάς τινας –
πέφυκεν αἴτια δύο τῶν πράξεων εἶναι, διάνοια καὶ ἦθος – καὶ κατὰ ταύτας καὶ
τυγχάνουσι καὶ ἀποτυγχάνουσι πάντες), ἔστιν δὲ τῆς µὲν πράξεως ὁ µῦθος ἡ
µίµησις – λέγω γὰρ µῦθον τοῦτον τὴν σύνθεσιν τῶν πραγµάτων – τὰ δὲ ἤθη,
καθ’ ὃ ποιούς τινας εἶναί φαµεν τοὺς πράττοντας, διάνοιαν δέ, ἐν ὅσοις λέγοντες
ἀποδεικνύασίν τι ἢ καὶ ἀποφαίνονται γνώµην. ἀνάγκη οὖν πάσης τῆς
τραγῳδίας µέρη εἶναι ἕξ, καθ’ ὃ ποιά τις ἐστὶν ἡ τραγῳδία· ταῦτα δ’ ἐστὶ µῦθος
καὶ ἤθη καὶ λέξις καὶ διάνοια καὶ ὄψις καὶ µελοποιία. οἷς µὲν γὰρ µιµοῦνται, δύο
µέρη ἐστίν, ὡς δὲ µιµοῦνται, ἕν, ἃ δὲ µιµοῦνται, τρία, καὶ παρὰ ταῦτα οὐδέν.
τούτοις µὲν οὖν οὐκ ὀλίγοι αὐτῶν ὡς εἰπεῖν κέχρηνται τοῖς εἴδεσιν· καὶ γὰρ ὄψις
ἔχει πᾶν καὶ ἦθος καὶ µῦθον καὶ λέξιν καὶ µέλος καὶ διάνοιαν ὡσαύτως.
T1 Aristote, Poétique 14, 1453b1-13
Ἔστιν µὲν οὖν τὸ φοβερὸν καὶ ἐλεεινὸν ἐκ τῆς ὄψεως γίγνεσθαι, ἔστιν δὲ καὶ ἐξ
αὐτῆς τῆς συστάσεως τῶν πραγµάτων, ὅπερ ἐστὶ πρότερον καὶ ποιητοῦ
ἀµείνονος. δεῖ γὰρ καὶ ἄνευ τοῦ ὁρᾶν οὕτω συνεστάναι τὸν µῦθον ὥστε τὸν
ἀκούοντα τὰ πράγµατα γινόµενα καὶ φρίττειν καὶ ἐλεεῖν ἐκ τῶν συµβαινόντων·
ἅπερ ἂν πάθοι τις ἀκούων τὸν τοῦ Οἰδίπου µῦθον. τὸ δὲ διὰ τῆς ὄψεως τοῦτο
παρασκευάζειν ἀτεχνότερον καὶ χορηγίας δεόµενόν ἐστιν. οἱ δὲ µὴ τὸ φοβερὸν
διὰ τῆς ὄψεως ἀλλὰ τὸ τερατῶδες µόνον παρασκευάζοντες οὐδὲν τραγῳδίᾳ
κοινωνοῦσιν· οὐ γὰρ πᾶσαν δεῖ ζητεῖν ἡδονὴν ἀπὸ τραγῳδίας ἀλλὰ τὴν οἰκείαν.
ἐπεὶ δὲ τὴν ἀπὸ ἐλέου καὶ φόβου διὰ µιµήσεως δεῖ ἡδονὴν παρασκευάζειν τὸν
ποιητήν, φανερὸν ὡς τοῦτο ἐν τοῖς πράγµασιν ἐµποιητέον.

