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μίαν Ίστορικήν ϋκθεσιν των μεταβολών της ανθρωπινής σκέψεως όσον άφορα είς 
την κατανόησιν της ΰλης και των δ'.ατυπωθεισών θεωριών περί των στοιχείων 
και των χημικών ενώσεων κατά τον 17ον αιώνα. 

Είς το τρίτον μέρος ό συγγραφεύς επιχειρεί μίαν λεπτομερή άνάλυσιν τών νεω
τέρων αντιλήψεων και θεωριών περί φύσεως. Μεταξύ τούτων περιλαμβάνονται αϊ 
αναλύσεις τών εννοιών της κινήσεως, τόπου, κενού καί χώρου. 'Επίσης περιλαμ
βάνεται ή κατά την νεωτέραν περίοδον διατύπωσις της ατομικής θεωρίας ως καί 
τα περί συστάσεως του συνεχούς. Κατά την άνάλυσιν και άνάπτυξιν τών εννοιών 
αυτών αναφέρονται αϊ θεωρίαι περί ύλης επιφανών φιλοσόφων καί διανοουμένων 
τής εποχής εκείνης, 6πως του Galileo, Gassendi, Descartes καί Newton. 

Tò βιβλίον του κ. Ledere τελειώνει με μίαν κριτικήν έπανεξέτασιν τών βασι
κών εννοιών περί φύσεως τών προγενεστέρων περιόδων καί την διατύπωσιν μιας 
συγχρόνου θεωρίας περί φύσεως, ή οποία αποτελεί καί το αίτημα τών καιρών μας. 
Τα αποφασιστικής σημχσίας δια την φυσικήν έπιστήμην προβλήματα, όπως ύλης, 
σώματος, εκτάσεως, κινή-τεως, ουσίας, σχέσεως, ενεργείας, συνεχούς, πέρατος καί 
απείρου, εξετάζονται εις το σημεϊον αυτό κατά διαλεκτικον τρόπον κατ' άντι-
παραβολήν προς τάς αντιστοίχους θέσεις του 'Αριστοτέλους, Descartes, Leibniz, 
Kant καί Whitehead. Έ ν τέλει, ò καθηγητής κ. Ledere, προβαίνει εις γενικήν 
άνακεφαλαίωσιν τής θέσεως του καί διατυποννει τα συμπεράσματα του. 

Περαίνοντες το σύντομον τοΰτο βιβλιοκριτικόν σημείωμα δυνάμεθα μετά βε-
βαιότητος να είπωμεν δτι ή ιστορική καί θεματική εύρύτης του αντικειμένου έρεύ-
νης του συγγραφέως, του έπέτρεψεν να φθάση είς σημαντικάς κενοτομίας σχετι
κώς με τήν θεώρησιν τής φύσεως καί είς έπανερμηνείαν, κατ' άκολουθίαν, τής 
διανοήσεως του παρελθόντος. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ 
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Α. NICEV, L* énigme de la catharsis tragique dans Aristote, Sofia, 
Editions de Γ Acad. Bulgare des Sciences, 1970, σχ. 8ov, 252 σσ. 

Ή ιδέα της τραγικής καθάρσεως παραμένει α'ίνιγμα, κατά τον συγγραφέα, 
παρά τάς αναρίθμητους μελετάς πού έχουν δημοσιευθή επί του θέματος. 'Ορθότατα, 
άπο απόψεως μεθοδολογικής, ή ερευνά του εκκινεί άπο τον Πλάτωνα, μάλιστα δε 
άπο τήν έξέτασιν εννοιών ως ή τής μιμήσεως. Το βιβλίον διαιρείται εις δεκα-
τέσσαρα κεφάλαια τών οποίων προτάσσεται κατατοπιστική εισαγωγή. Το πρώτον 
κεφάλαιον αναφέρεται είς τα δεδομένα επί τών οποίων ό 'Αριστοτέλης στηρίζεται 
προκειμένου να διαιυπώση τήν περί τραγικής καθάρσεο>ς θεωρίαν του. Δεδικαιο-
λογημένως γ'νεται αναφορά εις τήν πλατωνικήν κριτικήν κατά τών ποιητών, είς 
τάς σχέσεις μεταξύ τής εννοίας τής μιμήσεως καί τής θεωρίας τών ιδεών, καί είς 
τήν θέσιν τής τραγωδίας ως τέχνης μιμητικής. Το δεύτερον κεφάλαιον, το καί 
σπουδαιότερον, αναφέρεται εις αυτήν ταύτην τήν θεωρίαν τής καθάρσεως, ή δε 
πορεία τής έρεύνης είναι εμφανώς αναλυτική έν αύτώ, καθ' όσον εξετάζονται αί 
σημασίαι καίριων τινών συγγενών εννοιών. Ούτω αναλύεται ό αριστοτελικός ορι
σμός τής τραγωδίας, ή γραμματική άποψις τής εκφράσεως «κάθαρσις παθημά
των», ως καί αί σχέσεις αυτής προς τάς εννοίας «παθήματα», «έλεος», καί «φό-
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βος». Ai δύο τελευταία!, έννοιαι αναλύονται πρώτον κεχωρισμένως, είτα δε εν 
συναρτήσει προς άλλήλας. Τοΰτο διευκολύνει, την διάκρισιν των διαφόρων ειδών 
καθάρσεως. Έ ν συνεχεία αναλύονται αί συναφείς εκφράσεις «παρά την δόξαν», 
«δι1 άλληλα», «άπο του αυτομάτου καί της τύχης», «θαυμαστον» και «παρά το 
εικός», ή οποία μάλιστα λαμβάνεται ολίγον έσπευμένως ώς συνώνυμος της εκφρά
σεως «παρά την δόξαν». 'Ομοίως, τάς εκφράσεις «μεγάλη αμαρτία», «πεπλεγμέ-
νος μύθος» («πεπλεγμένη πραξις»), «παραλογισμός» καί «τήν μουσικήν... έθίζου-
σαν δύνασθαι χαίρειν ορθώς» («άκροώμενοι τών μιμήσεων γίγνονται πάντες συμ
παθείς») ό συγγραφεύς θεωρεί ώς στηρίζουσας ισάριθμα επιχειρήματα δια μίαν 
όρθολογιστικήν έρμηνείαν τοΰ πρ',βλήματος. Ώ ς συγκεκριμένας μάλιστα εκδηλώ
σεις τών τραγικών χαρακτήρων λαμβάνει τας εννοίας «οργή» (θυμός»), «μιαρον» 
καί «φιλάνθρωπον», συνθετούσας εκφάνσεις της «καλλίστης τραγωδίας». Εις το 
τρίτον κεφάλαιον, γίνεται έκ νέου αναφορά εις τάς σχετικάς θέσεις του Γοργίου, 
με ίδιαιτέραν εμφασιν επί τών σχέσεων τών εννοιών «κάθαρσις» καί «δόξα», ώς 
καί επί της εννοίας τοϋ «δικαίου». Το έπόμενον κεφάλαιον εξετάζει τήν βοήθειαν 
τήν οποίαν θα ήδύνατο έν προκειμένω να παράσχη το κείμενον του Tractatus 
Coislinianus το όποιον σχετίζεται προς το γενικόν θέμα τοϋ βιβλίου. Καί πάλιν 
αναλύονται αί έννοιαι «παθήματα», «οίκτος)), «δέος», «φόβος», «κάθαρσις», «αμάρ
τημα» καί «έκ τοΰ παρά προσδοκίαν» έν συσχετισμοί προς τα προηγηθέντα. Εις 
το πέμπτον κεφάλαιον καταβάλλεται προσπάθεια εφαρμογής τών υποθέσεων του 
συγγραφέως επί της τραγικής δομής καί τών χαρακτήρων τών προσώπων εις τάς 
τραγωδίας Οιδίπους Τύραννος, Αντιγόνη, Αϊας καί Φιλοκτήτης συμφώνως προς 
ενα σταθερόν έρευνητικόν σχήμα. Εις το έκτον κεφάλαιον ό συγγραφεύς εξετάζει 
υπό νέον πρίσμα τήν πλατωνικήν σημασίαν τοϋ δρου «κάθαρσις περί τήν ψυχήν», 
τήν έ'ννοιαν «ψευδής δόξα», ώς καί τήν σημασίαν της εννοίας της καθάρσεως έν 
τω Θεαιτήτω καί έν τω Πρώτω 'Αλκιβιάδη. Ή αναφορά εις το τελευταιον αυτό 
έργον επεκτείνεται εις τα κεφάλα α εβδομον καί ογδοον ένθα αναλύονται αί έρμη-
νεϊαι τοΰ Πρόκλου καί τοΰ Όλυμπιοδώρου, αντιστοίχως. Εις τα επόμενα έ'νατον 
εως δέκατον τέταρτον ερμηνεύονται αί θέσεις τοϋ Πλουτάρχου, τοΰ ' Ε π ι κ τ ή τ ο υ , 
τοΰ Κέβητος, τοΰ Κλήμεντος 'Αλεξανδρείας, τοΰ Κικέρωνος καί του Κοϊντιλιανοΰ 
επί τοΰ προβλήματος. Το συμπέρασμα τοΰ συγγραφέως είναι δτι ό 'Αριστοτέλης, 
δια της αντιθέσεως αύτοΰ προς τον Πλάτωνα, επεκτείνει καί ανανεώνει τήν σημα
σίαν της εννοίας της καθάρσεως προς τήν κατεύθυνσιν μιας θρησκευτικής συλλή
ψεως τοΰ θέματος. Θα έπεθύμει κανείς να έγίνετο εις το σημεΐον αυτό μνεία 
τουλάχιστον τοΰ βιβλίου τοΰ L. MOULINIER, Le pur et l'impur dans la pensée 
des Grecs, Paris, Klincksieck. 'Επίσης, ματαίως θ' αναζήτηση κανείς οιανδήποτε 
μνείαν τών καίριων χωρίων τοΰ βιβλίου Ζ ' τών πλατωνικών Νόμων (790 e κ.έξ. 
π β . E. MOUTSOPOULOS, La musique dans Voeuvre de Ptaton, Paris, P . U. F. , 
σσ. 71 κ.έξ.), χωρίων τά όποια τονίζουν τήν βιολογικήν σημασίαν της εννοίας της 
καθάρσεως, εννοίας κατ ' εξοχήν τεχνικής, ώς καί ή εκφρασις «τί ήν είναι». Εις 
τα χωρία αυτά τοΰ Πλάτωνος, καί εις τάς σχετικά ς αναφοράς τοΰ ιπποκρατικού 
C O R P U S θα πρέπει ΐσως ν' άναζητηθή ή αρχή μιας ερμηνείας τοΰ ορού «κάθαρ-
σις». ' Υ π ό τάς συνθήκας αύτάς, το «α'ίνιγμα» παραμένει ακόμη άλυτον, διότι, 
παρά τήν άρίστην μέθοδον ή οποία ακολουθείται άπο τον συγγραφέα, καί το τε-
ράστιον ύλικόν το όποιον αυτός συνεκέντρωσε, τα ανωτέρω καίρια χωρία δέν 
ελήφθησαν υπ' όψιν. 
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