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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑ, δ. φ. καθηγητού τοϋ Πειραματικού Σχολείου τοο 
Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. Αίσ&ητιχή ερμηνεία του Όμηρου. (Αίσ&ητιχή Ανά
λυση τής Ίλιάδος, Γενικό Εισαγωγικό Μέρος, Αίσ&ητική 'Ανάλυση Α—42). σελ. 554. 

Ό Βασίλ. Καλόγερος, νυν γυμνασιάρχης άρχεται μέ το ανωτέρω σημειωθέν έργον 
του να προσφέρη άξιολογωτάτην συμβολήν δια τήν μελέτην των 'Ομηρικών έπων καΐ 
έκ των άλλων επόψεων άλλα κυρίως έκ της έπόψεως της αίσθητικής είς αυτά έμβα· 
θύνσεως. Ή σπουδή των αθανάτων ëpyov τοο 'Ομήρου υπήρξε δια τον Βασ. Καλογε-
ρδν μία έκ των προσφιλέστερων ενασχολήσεων των σπουδών του ήδη άπα τών φοιτη« 
τικών του χρόνων. Ή £κδοσις του ανωτέρω σημειουμένου μνημειώδους 2ρνου του, καρ
πού πολυετούς ενδελεχούς μελέτης καΐ στοχασμού, αποδεικνύει οτι ό θείος ποιητής 
ηύλόγησε το έργον του καΐ άπεκάλυψεν είς αυτόν τα μυστικά του. 

Δέν προτιθέμεθα δια του παρόντος σημειώματος να παράσχωμεν άνάλυσιν της 
ανωτέρω σημειωθείσης συγγραφής του. Ό πλούτος του περιεχομένου της αντιτίθεται 
είς πδσαν προσπάθειαν συνοπτικής παρουσιάσεως. Ή συγγραφή του Β. Καλογερα είναι 
άπό τα βιβλία έκεΐνα τά όποια απαιτούν ενδελεχή μελέτην έν άντιβολη πάντοτε μέ το 
όμηρικόν κείμενον. Δια τούτο αποτελεί πολύτιμον βοήθημα δχι μόνον δια τον μελέ
τη τήν, δστις επιθυμεί να χαρή τήν ποιητικήν ωραιότητα άλλα καΐ δια τον διδάσκαλον 
δστις προτίθεται να τήν διερμήνευση εΙς τάς ψυχάς τών μαθητών του. Κατόπιν τών 
επιφυλάξεων τούτων θα άρκεσθώμεν είς 2ν άπλοΟν κατατοπιστικόν σημείωμα περί του 
δλου Ιργου 

Τό κύριον μέρος της συγγραφής είναι τό δεύτερον σελ. 135—531 είς τό όποιον 
παρέχεται αίσθητική άνάλυσις άπασών τών όαψωδιών τής Ίλιάδος. Του μέρους τούτου 
προτάσσεται Ιν πρώτον μέρος άπαρτιζόμενον άπό δύο μεγάλα τμήματα. ΕΙς τό πρώτον 
τμήμα γίνεται λόγος περί τής γενέσεως, του περιεχομένου καΐ του χαρακτήρος του 
έπους. Ό συγγραφεύς παρέχει 2κθεσιν περί τών πορισμάτων, είς τά όποια Ιχει κατα
λήξει ή επιστημονική φιλολογική έρευνα έν σχέσει μέ τά 0ηθέντα προβλήματα. 'Υπο
γραμμίζει μόνον δ,τι δύναται να θεωρηθή ως πιθανόν εξαγόμενο ν έκ τών λεγομένων 
«ομηρικών ερευνών», αΐτινες τείνουν να αποτελέσουν §ν στάσιμον τέλμα. At διάφοροι 
φιλολογικοί σχολαΐ καταφεύγουν είς πολύπλοκους τεχνητούς συνδυασμούς, οίτινες 
συνήθως ελέγχονται στερούμενοι θεμελιώσεως Ή απόπειρα να θεωρηθούν τά "Ομηρικά 
έπη ως αποτελέσματα διασκευών καΐ συγκολλήσεων δικαίως απορρίπτεται ύπό του 
Β. Καλογερα ως παραγνωρίζουσα τήν έσωτερικήν ενότητα καΐ τήν θαυμαστήν οίκοδο-
μήν τών έπων. Έν συνεχεία γίνεται λόγος είς τήν όηθεΐσαν συγγραφήν περί τής 
προομηρικής ποιήσεως καΐ περί τής γενέσεως του ηρωικού έξαμέτρου. "Ο Β. Καλόγε
ρος ευρίσκει πιθανόν (σελ. 32) οτι ή παλαιά μορφή του δακτυλικού ελεγείου έπέδρα-
σεν επί τής διαμορφώσεως του δακτυλικού έξαμέτρου. Άλλα καΐ τούτο θά ήδύνατό 
τις νά παρατήρηση, αποτελεί άπλήν ύπόθεσιν μή εύρίσκουσαν στήριγμα είς θετικά 
τεκμήρια. 

Τό πρώτον τμήμα τερματίζεται μέ κεφάλαια αναφερόμενα είς τους ομηρικούς 
ήρωας καΐ θεούς, είς τά είς τό όμηρικόν έπος περιεχόμενα θαυμαστά καΐ εκπληκτικά 
στοιχεία, είς τήν περί φύσεως, φυσικού κόσμου καΐ ανθρωπίνου κάλλους άντίληψιν του 
'Ομήρου, ως αοτη διαφαίνεται διά μέσου τών έπων. Είς πάντα ταΟτα τά στοιχεία, δι
καίως δέν ενδιατρίβει επί πολύ ό συγγραφεύς μας διότι ή λειτουργία των δέν είναι 
καθαρώς ειδολογική. 

Τό δεύτερον τμήμα του πρώτου μέρους παρουσιάζει και αναλύει τά έκπληρουντα 
είς τά ομηρικά δπη είδολογικήν λειτουργίαν στοιχεία* τό τμήμα τοΰτο διαιρείται είς 
τρία κεφάλαια. Τό πρώτον (σελ. 60—84) εξετάζει τους τρόπους τής επικής παραστά
σεως, ήτις θέλει νά δώση τήν άντικειμενικήν έξεικόνισιν καταστάσεων. ΟΙ τρόποι οδτοι 
είναι ή διήγησις, ή μονολογική ή διαλογική Εκθεσις καΐ ή περιγραφή. 
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Τό δεύτερον κεφάλαιον (σελ. 84—123) παρουσιάζει τα λογοτεχνικά στοιχεία της 
επικής εκφράσεως. ΕΙς αυτά συμπεριλαμβάνει ή προ οφθαλμών συγγραφή, τα γνωστά 
σχήματα τής μεταφοράς, συνεκδοχής καΐ μετωνυμίας, τους ποιητικούς τρόπους τής 
χρήσεως των μεταφορών, παραβολών, προσωποποιήσεων, ποιητικών εΙκόνων καΐ πα
ραλληλισμών. ΕΙς τα τρίτον κεφάλαιον (124—134) γίνεται λόγος περί της γενικής μορ
φής, τήν οποίαν ό συγγραφεύς μας ονομάζει κά σύνθεσιν τοο έ*ργου. 'Υπό τους δύο 
τούτους δρους νοεί ό Β. Καλογερδς τήν «εσωτερική ν δργάνωσιν καΐ σόνθεσιν δλων 
τών στοιχείων του περιεχομένου καΐ της μορφής είς ενότητα, ήτις εκφράζει αίσθητικώς 
τήν Ιδέαν του δημιουργού» σελ. 124. 

Άναλυτικώτερον εκφράζων τα πράγματα επεξηγεί τους ρηθέντας δρους ώς πε
ριέχοντας τάς κάτωθι τεχνολογικός εννοίας. 

Ιον Τήν πλοκήν περιλαμβάνουσαν τήν σύλληψιν της Ιδέας τοο Εργου διαστρωμα-
τουμένης είς δέσιν καΐ λύσιν (κάθαρσιν). 

2ον Τήν τεχνικήν διάρθρωσιν δηλ. κεντρικόν έπεισόδιον μύθου, κύρια καΐ δευτε
ρεύοντα πρόσωπα, όργανικήν σύνδεσιν, ενότητα, κλιμάκωσιν. 

3ον Τήν τεχνικήν οίκονομίαν δηλ. προετοιμασίαν, έπιβράδυνσιν. 
ΕΙς τους αίσθητικους χαρακτήρας της ομηρικής ποιήσεως κατατάσσει ό Β. Κα

λόγερος τήν σαφήνειαν. τήν ένάργειαν. τήν συμμετρίαν, τήν έπιγραμματικήν λιτότητα, 
τό μεγαλειώδες καΐ τό ΰψηλόν, τήν δραματικότητα, τήν περιπέτειαν, τήν ψυχολογικήν 
διείσδυσιν. 

*Απο τής σελ. 135—531 παρέχει ή προ οφθαλμών συγγραφή αίσθητικήν άνάλυσιν 
μιας έκαστης έκ τών 24 ραψωδιών της Ίλιάδος. ΑΙ αναλύσεις γίνονται επί τη βάσει 
του περιεχομένου χρησιμοποιουμένων τών ανωτέρω ένδειχθεισών επόψεων θεωρήσεως. 
ΈπΙ τη βάσει αυτών ό συγγραφεύς ε*χει καταρτίσει 1ν «Διάγραμμα πορείας αίσθητικής 
αναλύσεως», τό όποιον εκάστοτε, αναλόγως τοο περιεχομένου του άναλυομένου τμήμα« 
τος, πρέπει ελευθέρως να χρησιμοποιήται. Συμφώνως προς τό περιεχόμενον διάγραμμα 
τα εκάστοτε άναλυόμενα τμήματα τοο έπους πρέπει να εξετάζονται ώς : 

Ιον Περιεχόμενον, 2ον Προώθησις τοΟ επικού μύθου, 3ον Δράσις, 4ον Περιπέ-
τειαι—'Αναγνωρίσεις, δον Τρόποι επικής παραστάσεως, 6ον Τεχνική διάρθρωσις, 7ον 
Τεχνική οΙκονομία, 8ον Πλοκή καΐ οργανική ένότης, 9ον Σύνθεσις, ΙΟον Κατά τό εΙκός 
καΐ άναγκαΐον, llov Κατά το θαυμαστόν καΐ έκπληκτικόν, 12ον Χαρακτηρισμός προ
σώπων, 13ον Όμηρικός πολιτισμός, 14ον Γνωμολογία, 15ο Λογοτεχνική Ικφρασις, 16ον 
Γλώσσα καΐ ύφος καΐ 17ον Γενική έκτίμησις. 

Του ανωτέρω διαγράμματος γίνεται επιτυχής χρήσις κατά τήν άνάλυσιν έκα
στης τών ραψωδιών. Έν τέλει είς τάς σελ. 532—542 παρέχονται γενικαΐ παρατηρήσεις 
περί τής εσωτερικής ένότητος τής Ίλιάδος. Ό συγγραφεύς ύπογγραμμίζει δτι ή Ίλιάς 
παρουσιάζει εύδιάκριτον καΐ σοφόν σχέδιον, Οπερ καταπλήσσει τον άναγνώστην μέ τήν 
δργάνωσιν καΐ τήν αίσθητικήν του αρτιότητα. Είς τό οστατον τής δλης συγγραφής 
κεφάλαιον «Ποιητική άξια τής Ίλιάδος» έξαίρων τήν άξίαν της ό συγγραφεύς παρα
θέτει τήν υπό του Πλουτάρχου έκφρασθεΐσαν άξιολογικήν έκτίμησιν τής ομηρικής 
ποιήσεως «Μόνος ό "Ομηρος περιγέγονε τής τών ανθρώπων άψικορίας άεΐ καινός ών 
καΐ προς χάριν ακμάζων». Τό βιβλίον δπερ μδς έχάρισεν δ Βασ. Καλογερδς πρέπει 
να είναι δ σύντροφος παντός δστις θέλει να μελετήση τον "Ομηρον. Εξαιρετικώς 
ωφέλιμος βοηθός θά άποβή είς τους διδάσκοντας τα 'Ομηρικά δπη είς τα Γυμνάσια 
φιλολόγους. Είμεθα βέβαιοι δτι ό Βασ. Καλογερδς δέν θά φεισθή μόχθων δια να μδς 
δώση καΐ μίαν παράλληλον άνάλυσιν δια τήν «Όδύσσειαν». 

Κ. Δ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 


