ΛΕΞΙ (СТИЛ)
1.

θαζαξόο ἐζηη ηὴλ ἑξκελείαλ πάλπ θαὶ ηῆο Ἀηηηθῆο γιώηηεο ἄξηζηνο θαλώλ, νὐ ηῆο

ἀξραίαο, ᾗ θέρξεηαη Πιάησλ ηε θαὶ Θνπθπδίδεο, ἀιιὰ ηῆο θαη’ ἐθεῖλνλ ηὸλ ρξόλνλ
ἐπηρσξηαδνύζεο,


ἡ δηὰ ηῶλ θπξίσλ ηε θαὶ θνηλῶλ θαὶ ἐλ κέζῳ θεηκέλσλ ὀλνκάησλ

ἐθθέξνπζα ηὰ λννύκελα <ἑξκελεία>
2.

ἥθηζηα γὰξ ἄλ ηηο εὕξνη Λπζίαλ ηξνπηθῇ θξάζεη ρξεζάκελνλ.


ὁκνίσο δὲ ηνῖο ἰδηώηαηο δηαιέγεζζαη δνθῶλ πιεῖζηνλ ὅζνλ ἰδηώηνπ

δηαθέξεη θαὶ ἔζηη πνηεηὴο θξάηηζηνο ιόγσλ
3.

ηξίηελ ἀξεηὴλ ἀπνθαίλνκαη πεξὶ ηὸλ ἄλδξα ηὴλ ζαθήλεηαλ νὐ κόλνλ ηὴλ ἐλ ηνῖο

ὀλόκαζηλ, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ἐλ ηνῖο πξάγκαζηλ· ἔζηη γάξ ηηο θαὶ πξαγκαηηθὴ ζαθήλεηα νὐ
πνιινῖο γλώξηκνο.

4.

κηκεηένλ δὴ θαὶ ηὴλ βξαρύηεηα ηὴλ Λπζίνπ

ἡ ζπζηξέθνπζα ηὰ λνήκαηα θαὶ ζηξνγγύισο ἐθθέξνπζα ιέμηο, νἰθεία πάλπ θαὶ

ἀλαγθαία ηνῖο δηθαληθνῖο ιόγνηο θαὶ παληὶ ἀιεζεῖ ἀγῶλη.
5.

ἔρεη δὲ θαὶ ηὴλ ἐλάξγεηαλ πνιιὴλ ἡ Λπζίνπ ιέμηο. αὕηε δ’ ἐζηὶ δύλακίο ηηο ὑπὸ

ηὰο αἰζζήζεηο ἄγνπζα ηὰ ιεγόκελα, γίγλεηαη δ’ ἐθ ηῆο ηῶλ παξαθνινπζνύλησλ ιήςεσο.


ὁ δὴ πξνζέρσλ ηὴλ δηάλνηαλ ηνῖο Λπζίνπ ιόγνηο νὐρ νὕησο ἔζηαη ζθαηὸο ἢ

δπζάξεζηνο ἢ βξαδὺο ηὸλ λνῦλ, ὃο νὐρ ὑπνιήςεηαη γηλόκελα ηὰ δεινύκελα ὁξᾶλ θαὶ
ὥζπεξ παξνῦζηλ νἷο ἂλ ὁ ῥήησξ εἰζάγῃ πξνζώπνηο ὁκηιεῖλ.
6.

θξάηηζηνο γὰξ δὴ πάλησλ ἐγέλεην ῥεηόξσλ θύζηλ ἀλζξώπσλ θαηνπηεῦζαη θαὶ ηὰ

πξνζήθνληα ἑθάζηνηο ἀπνδνῦλαη πάζε ηε θαὶ ἤζε θαὶ ἔξγα.
7.

ἀπνδίδσκί ηε νὖλ αὐηῷ θαὶ ηὴλ εὐπξεπεζηάηελ ἀξεηήλ, θαινπκέλελ δὲ ὑπὸ

πνιιῶλ ἠζνπνηΐαλ. ἁπιῶο γὰξ νὐδὲλ εὑξεῖλ δύλακαη παξὰ ηῷ ῥήηνξη ηνύηῳ πξόζσπνλ
νὔηε ἀλεζνπνίεηνλ νὔηε ἄςπρνλ. ηξηῶλ ηε ὄλησλ, ἐλ νἷο θαὶ πεξὶ ἃ ηὴλ ἀξεηὴλ εἶλαη
ηαύηελ ζπκβέβεθε, δηαλνίαο ηε θαὶ ιέμεσο θαὶ ηξίηεο ηῆο ζπλζέζεσο, ἐλ ἅπαζη ηνύηνηο
αὐηὸλ ἀπνθαίλνκαη θαηνξζνῦλ. νὐ γὰξ δηαλννπκέλνπο κόλνλ ὑπνηίζεηαη ρξεζηὰ θαὶ
ἐπηεηθῆ θαὶ κέηξηα ηνὺο ιέγνληαο, ὥζηε εἰθόλαο εἶλαη δνθεῖλ ηῶλ ἠζῶλ ηνὺο ιόγνπο, ἀιιὰ
θαὶ ηὴλ ιέμηλ ἀπνδίδσζη ηνῖο ἤζεζηλ νἰθείαλ, ᾗ πέθπθελ αὐηὰ ἑαπηῶλ θξάηηζηα
δεινῦζζαη, ηὴλ ζαθῆ θαὶ θπξίαλ θαὶ θνηλὴλ θαὶ πᾶζηλ ἀλζξώπνηο ζπλεζεζηάηελ.
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8.

νἴνκαη δὲ θαὶ ηὸ πξέπνλ ἔρεηλ ηὴλ Λπζίνπ ιέμηλ νὐζελὸο ἧηηνλ ηῶλ ἀξραίσλ

ῥεηόξσλ, θξαηίζηελ ἁπαζῶλ ἀξεηὴλ θαὶ ηειεηνηάηελ, ὁξῶλ αὐηὴλ πξόο ηε ηὸλ ιέγνληα
θαὶ πξὸο ηνὺο ἀθνύνληαο θαὶ πξὸο ηὸ πξᾶγκα (ἐλ ηνύηνηο γὰξ δὴ θαὶ πξὸο ηαῦηα ηὸ
πξέπνλ) ἀξθνύλησο ἡξκνζκέλελ.
9.

ἡ [ηηο] πᾶζηλ ἐπαλζνῦζα ηνῖο ὀλόκαζη θἀπ’ ἴζεο ράξηο, πξᾶγκα παληὸο θξεῖηηνλ

ιόγνπ θαὶ ζαπκαζηώηεξνλ. ηαύηελ κέληνη θξαηίζηελ ηε ἀξεηὴλ θαὶ ραξαθηεξηθσηάηελ
ηῆο Λπζίνπ ιέμεσο ἔγσγε ηίζεκαη, εἴηε θύζεσο αὐηὴλ δεῖ θαιεῖλ εὐηπρίαλ εἴηε πόλνπ θαὶ
ηέρλεο ἐξγαζίαλ εἴηε κηθηὴλ ἐμ ἀκθνῖλ ἕμηλ ἢ δύλακηλ, ᾗ πάληαο ὑπεξέρεη ηνὺο ινηπνὺο
ῥήηνξαο.
ΤΝΟΨΙ
ηὸ θαζαξὸλ ηῶλ ὀλνκάησλ, ἡ ἀθξίβεηα ηῆο δηαιέθηνπ, ηὸ δηὰ ηῶλ θπξίσλ θαὶ κὴ
ηξνπηθῶλ θαηαζθεπῶλ ἐθθέξεηλ ηὰ λνήκαηα, ἡ ζαθήλεηα, ἡ ζπληνκία, ηὸ ζπζηξέθεηλ ηε
θαὶ ζηξνγγπιίδεηλ ηὰ λνήκαηα, ηὸ ὑπὸ ηὰο αἰζζήζεηο ἄγεηλ ηὰ δεινύκελα, ηὸ κεδὲλ
ἄςπρνλ ὑπνηίζεζζαη πξόζσπνλ κεδὲ ἀλεζνπνίεηνλ, ἡ ηῆο ζπλζέζεσο ηῶλ ὀλνκάησλ
ἡδνλὴ κηκνπκέλεο ηὸλ ἰδηώηελ, ηὸ ηνῖο ὑπνθεηκέλνηο πξνζώπνηο θαὶ πξάγκαζη ηνὺο
πξέπνληαο ἐθαξκόηηεηλ ιόγνπο, ἡ πηζαλόηεο θαὶ ηὸ πεηζηηθὸλ θαὶ ἡ ράξηο θαὶ ὁ πάληα
κεηξῶλ θαηξόο.
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗ (СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ)
1.

ηίο ὁ πξαγκαηηθόο ἐζηη Λπζίνπ ραξαθηήξ, ἐπεηδὴ ηὸλ ὑπὲξ ηῆο ιέμεσο <ιόγνλ>

ἀπνδέδσθα· ηνπηὶ γὰξ ἔηη ιείπεηαη ηὸ κέξνο. εὑξεηηθὸο γάξ ἐζηη ηῶλ ἐλ ηνῖο πξάγκαζηλ
ἐλόλησλ ιόγσλ ὁ ἀλήξ, νὐ κόλνλ ὧλ ἅπαληεο ἂλ εὕξνηκελ, ἀιιὰ θαὶ ὧλ κεζείο. νὐδὲλ
γὰξ ἁπιῶο Λπζίαο παξαιείπεη ηῶλ ζηνηρείσλ, ἐμ ὧλ νἱ ιόγνη, νὐ ηὰ πξόζσπα, νὐ ηὰ
πξάγκαηα, νὐθ αὐηὰο ηὰο πξάμεηο, νὐ ηξόπνπο ηε θαὶ αἰηίαο αὐηῶλ, νὐ θαηξνύο, νὐ
ρξόλνπο, νὐ ηόπνπο, νὐ ηὰο ἑθάζηνπ ηνύησλ δηαθνξὰο ἄρξη ηῆο εἰο ἐιάρηζηνλ ηνκῆο, ἀιι’
ἐμ ἁπάζεο ζεσξίαο θαὶ παληὸο κεξηζκνῦ ηὰο νἰθείαο ἀθνξκὰο ἐθιέγεη.


δεηλόηεηα ηῆο εὑξέζεσο αὐηνῦ νἵ ηε ἀκάξηπξνη ηῶλ ιόγσλ θαὶ νἱ πεξὶ ηὰο

παξαδόμνπο ζπληαρζέληεο ὑπνζέζεηο, ἐλ νἷο πιεῖζηα θαὶ θάιιηζηα ἐλζπκήκαηα ιέγεη θαὶ
ηὰ πάλπ δνθνῦληα ηνῖο ἄιινηο ἄπνξα εἶλαη θαὶ ἀδύλαηα εὔπνξα θαὶ δπλαηὰ θαίλεζζαη
πνηεῖ...
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2.

ηάμεη δὲ ἁπιῇ ηηλη θέρξεηαη ηῶλ πξαγκάησλ θαὶ ηὰ πνιιὰ ὁκνεηδεῖ, θαὶ πεξὶ ηὰο

ἐμεξγαζίαο ηῶλ ἐπηρεηξεκάησλ ἀθειήο ηηο θαὶ ἀπεξίεξγόο ἐζηηλ.
ΣΑ ΓΕΝΗ (ВИДОВЕ РЕЧИ)
1.

ἐξῶ λῦλ θαὶ πεξὶ ηνῦ γέλνπο [ηῶλ ἀκθηζβεηεκάησλ] ἐλ νἷο ἐζηη ζεσξήκαζηλ ἡ

πνιηηηθὴ ηέρλε. ηξηρῇ δὲ λελεκεκέλνπ ηνῦ ῥεηνξηθνῦ ιόγνπ θαὶ ηξία πεξηεηιεθόηνο
δηάθνξα ηνῖο ηέιεζη γέλε, ηό ηε δηθαληθὸλ θαὶ ηὸ ζπκβνπιεπηηθὸλ θαὶ ηὸ θαινύκελνλ
ἐπηδεηθηηθὸλ ἢ παλεγπξηθόλ, ἐλ ἅπαζη κὲλ ηνύηνηο ἐζηὶλ ὁ ἀλὴξ ιόγνπ ἄμηνο, κάιηζηα δὲ
ἐλ ηνῖο δηθαληθνῖο ἀγῶζη. θἀλ ηνύηνηο δὲ αὐηνῖο ἀκείλσλ ἐζηὶ ηὰ κηθξὰ θαὶ παξάδνμα θαὶ
ἄπνξα εἰπεῖλ θαιῶο, ἢ ηὰ ζεκλὰ θαὶ κεγάια θαὶ εὔπνξα δπλαηῶο.
ΣΑ ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ (ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА)
1.

ἀπὸ ηῶλ πξννηκίσλ. θεκὶ δὴ πάλησλ δεμηώηαηνλ εἶλαη ηὸλ ῥήηνξα θαηὰ ηὰο

εἰζβνιὰο ηῶλ ιόγσλ θαὶ ραξηέζηαηνλ, ἐλλννύκελνο, ὅηη ἄξμαζζαη κὲλ θαιῶο νὐ ῥᾴδηόλ
ἐζηηλ, εἰ δή ηηο ηῇ πξνζεθνύζῃ ρξῆζζαη βνύινηην ἀξρῇ θαὶ κὴ ηὸλ ἐπηηπρόληα ιόγνλ
εἰπεῖλ.
2.

ἐλ δὲ ηῷ δηεγεῖζζαη ηὰ πξάγκαηα, ὅπεξ νἶκαη κέξνο πιείζηεο δεῖηαη θξνληίδνο

θαὶ θπιαθῆο, ἀλακθηιόγσο ἡγνῦκαη θξάηηζηνλ αὐηὸλ εἶλαη πάλησλ ῥεηόξσλ, ὅξνλ ηε θαὶ
θαλόλα ηῆο ἰδέαο ηαύηεο αὐηὸλ ἀπνθαίλνκαη. θαὶ γὰξ ηὸ ζύληνκνλ κάιηζηα αὗηαη
ἔρνπζηλ αἱ δηεγήζεηο θαὶ ηὸ ζαθὲο ἡδεῖαί ηέ εἰζηλ ὡο νὐρ ἕηεξαη θαὶ πηζαλαὶ θαὶ ηὴλ
πίζηηλ ἅκα ιειεζόησο ζπλεπηθέξνπζηλ, ὥζηε κὴ ῥᾴδηνλ εἶλαη κήζ’ὅιελ δηήγεζηλ
κεδεκίαλ κήηε κέξνο αὐηῆο ςεπδὲο ἢ ἀπίζαλνλ εὑξεζῆλαη· ηνζαύηελ ἔρεη πεηζὼ θαὶ
ἀθξνδίηελ ηὰ ιεγόκελα θαὶ νὕησο ιαλζάλεη ηνὺο ἀθνύνληαο εἴη’ ἀιεζῆ ὄληα εἴηε
πεπιαζκέλα. ὥζζ’ ὅπεξ Ὅκεξνο ἐπαηλῶλ ηὸλ δπζζέα ὡο πηζαλὸλ εἰπεῖλ θαὶ πιάζαζζαη
ηὰ κὴ γελόκελα εἴξεθε, ηνῦηό κνη δνθεῖ θἂλ ἐπὶ Λπζίνπ ηηο εἰπεῖλ·
εἶζθελ ςεύδεα πνιιὰ ιέγσλ ἐηύκνηζηλ ὁκνῖα.
3.

ἐλ δὲ ηῷ πηζηνῦζζαη ηὰ πξάγκαηα ηνηνῦηόο ηηο ὁ ἀλήξ ἐζηηλ. ἄξμνκαη δὲ ἀπὸ ηῶλ

θαινπκέλσλ ἐληέρλσλ πίζηεσλ θαὶ ρσξὶο ὑπὲξ ἑθάζηνπ κέξνπο δηαιέμνκαη. ηξηρῇ δὴ
λελεκεκέλσλ ηνύησλ εἴο ηε ηὸ πξᾶγκα θαὶ ηὸ πάζνο θαὶ ηὸ ἦζνο ηὰ κὲλ ἐθ ηνῦ πξάγκαηνο
νὐδελὸο ρεῖξνλ εὑξεῖλ ηε θαὶ ἐμεηπεῖλ δύλαηαη Λπζίαο.
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θαὶ ηὰο ἐθ ηῶλ ἠζῶλ γε πίζηεηο ἀμηνιόγσο πάλπ θαηαζθεπάδεηλ ἔκνηγε
δνθεῖ. πνιιάθηο κὲλ γὰξ ἐθ ηνῦ βίνπ θαὶ ηῆο θύζεσο, πνιιάθηο δ’ ἐθ ηῶλ
πξνηέξσλ πξάμεσλ θαὶ πξναηξέζεσλ ἀμηόπηζηα θαηαζθεπάδεη ηὰ ἤζε.



πεξὶ δὲ ηὰ πάζε καιαθώηεξόο ἐζηη θαὶ νὔηε αὐμήζεηο νὔηε δεηλώζεηο νὔηε
νἴθηνπο νὔζ’ ὅζα ηνύηνηο ἐζηὶ παξαπιήζηα λεαληθῶο πάλπ θαὶ ἐξξσκέλσο
θαηαζθεπάζαη δπλαηόο.

4.

θἀλ ηνῖο ἐπηιόγνηο δὲ ηὸ κὲλ ἀλαθεθαιαησηηθὸλ ηῶλ ῥεζέλησλ κέξνο κεηξίσο ηε

θαὶ ραξηέλησο ἀπαξηζκεῖ, ηὸ δὲ παζεηηθὸλ ἐθεῖλν, ἐλ ᾧ παξάθιεζίο ηε θαὶ ἔιενο θαὶ
δέεζηο θαὶ ηὰ ηνύηνηο ἀδειθὰ ἔλεζηη, ηνῦ πξνζήθνληνο ἐλδεεζηέξσο ἀπνδίδσζη.
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