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ΠΡΟΛΟΓΟ
Γςο λόγια γενικά από ηον ζςγγπαθέα
Σξία πξάγκαηα αγάπεζα πεξηζζφηεξν ζηε δσή κνπ. Σε κνπζηθή, ηε θηινζνθία θαη
ηελ αζηξνλνκία. Απφ κηθξφ παηδί ζπκάκαη έηξεθα απεξηφξηζην ζεβαζκφ θαη γηα ηηο
ηξεηο επηζηήκεο. Αλέθαζελ έλησζα βαζηά κέζα κνπ πσο ππάξρεη κηα κπζηηθή ζρέζε
κεηαμχ ηνπο. Μηα ζρέζε πνπ πάληα ήζεια λ’ αλαθαιχςσ.
Αζρνινχκελνο κεγαιψλνληαο κε ηε κνπζηθή θαη ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν,
νπζηαζηηθά δελ άξγεζαλ θαη πνιχ νη θαιιηηερληθέο αλαδεηήζεηο κνπ λ’ αληακψζνπλ
κε ηνλ Ππζαγφξα θαη κε ηηο ζεσξίεο ηνπ πεξί ζπκπαληηθήο αξκνλίαο κα θαη κε ηηο
απφςεηο ηνπ Πιάησλα πνπ παξνπζίαδαλ ηε θηινζνθία σο ηε κέγηζηε κνπζηθή.
Με ιίγα ιφγηα ε κνπζηθή κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα πξνζεγγίζσ ηνλ θφζκν ηεο
θηινζνθίαο θαη ηεο αζηξνλνκίαο πνπ ηφζν κ’ ελδηέθεξε.
Παξφια απηά, φζν θη αλ αθνχγεηαη παξάμελν, ηελ κνπζηθή πνηέ δελ ηελ είδα ζαλ
θάηη πξσηεχνλ ζηελ δσή κνπ. Πάληνηε ηελ έβιεπα σο θάηη πνπ ζπλεπηθνπξεί, σο θάηη
πνπ απιψο νκνξθαίλεη αηζζεηηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Θεσξψ ηε θηινζνθία ή αλ
ζέιεηε ηελ ηέρλε ηνπ θαιψο ζθέπηεζζαη θαη θέξεζζαη αλψηεξε.
Γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν επέιεμα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία.
Η εζηθή δηάζηαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ αξραία Ειιάδα. Έςαρλα δειαδή φληαο
εληαγκέλνο ζ’ έλα ηκήκα ακηγψο κνπζηθφ λα βξσ έλα ζέκα πνπ ζα θαηαπηάλεηαη ιίγν
πνιχ θαη κε ηηο ηξεηο επηζηήκεο πνπ ζαπκάδσ θαη πνπ ζα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε
θηινζνθία.
Πνιιά επραξηζηήξηα ζηηο ηξεηο θαζεγήηξηεο γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ
νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο: Άλλα Μαξία Ρεληδεπέξε, Αζελά
Καηζαλεβάθε θαη Καηεξίλα πξξάθνπ

Γεκήηξεο Νάζθνο
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Διζαγυγή
Θα ιέγακε πσο είλαη απνιχησο ινγηθφ νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε
ηελ ηέρλε, λα δίλνπλ βαξχηεηα πεξηζζφηεξν ζηνλ εηθαζηηθφ ηνκέα ηεο αξραίαο
ειιεληθήο θαιιηηερλίαο παξά ζηνλ κνπζηθφ, κηαο θαη έρεη δηαζσζεί πιεζψξα έξγσλ.
Μπνξεί δειαδή λα κελ έρεη εληνπηζηεί αθφκα έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο
ζεσξεηηθψλ ζπγγξακκάησλ ή άιισλ θεηκέλσλ πνπ λ’ απνθαιχπηεη ηε θηινζνθία ησλ
εηθαζηηθψλ ηερλψλ, έρεη φκσο δηαζσζεί ην ζπνπδαηφηεξν απφ φια, ε ίδηα ε ηέρλε.
Δίλαη απνιχησο ινγηθφ ινηπφλ νη ζχγρξνλνη εηδηθνί λα δίλνπλ έκθαζε εθεί θαη φρη
ζηε κνπζηθή. ηε κνπζηθή ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Γειαδή έρνπλ δηαζσζεί
πνιιά ζεσξεηηθά ζπγγξάκκαηα κα φρη ην θπξηφηεξν πνπ είλαη ν ήρνο, κηαο θαη ηφηε
δελ ππήξραλ ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο ήρνπ. Μέζα απφ ηηο ιίγεο παξηηηνχξεο
κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο πνπ έρνπλ δηαζσζεί πξνζπαζνχκε λ’ απνθσδηθνπνηήζνπκε
ηε κνπζηθή αηζζεηηθή ηεο επνρήο.
πλεπψο γηα λα θαηαιάβνπκε ηε ζέζε πνπ είρε ε αξραία ειιεληθή κνπζηθή ζηελ
θνηλσλία θαη ηελ εζηθή αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε, ζα πξέπεη λ’ αλαηξέμνπκε φρη ζε
κνπζηθνχο – ζεσξεηηθνχο θαη νξγαλνπαίθηεο, κα ζηηο κεγάιεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο
επνρήο πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδνπλ θαη λα γαινπρνχλ – ρεηξαγσγνχλ ηηο
κάδεο, δειαδή ηνπο θηιφζνθνπο.
Αξθεηνί θηιφζνθνη κίιεζαλ γηα ηε κνπζηθή θαη ην ήζνο. Σέζζεξηο φκσο είλαη νη
θχξηεο θπζηνγλσκίεο πνπ μερψξηζαλ: ν Ππζαγφξαο, πνπ νπζηαζηηθά απφ εθείλνλ
μεθηλά απηφ πνπ ραξαθηεξίδνπκε επξχηεξα κνπζηθή αληίιεςε, ν Πιάησλαο, πνπ
ελδηαθέξζεθε πνιχ γηα ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο κνπζηθήο, ν Αξηζηνηέιεο, πνπ
έξρεηαη λα θξίλεη ηηο απφςεηο ηνπ δαζθάινπ ηνπ θαη λα ηηο δηεπξχλεη βγάδνληάο ηεο
απφ δνγκαηηθνχο αθνξηζκνχο θαη ηέινο ν Πισηίλνο, πνπ νπζηαζηηθά κε απηφλ
ηειεηψλεη νξηζηηθά ην αξραίν ειιεληθφ πλεχκα.
Απηφ πνπ πξέπεη λα καο κείλεη απφ ηε κνπζηθή ζηελ αξραία Διιάδα είλαη ην εμήο: νη
αξραίνη Έιιελεο κε ηε κνπζηθή θαηάθεξαλ λα ‘’νξίζνπλ’’ νινθιεξσηηθά ηνλ
άλζξσπν θαη απηφ ζπλέβε δηφηη θαηάθεξαλ λα δηακνξθψζνπλ έλα είδνο κνπζηθήο πνπ
απνηεινχληαλ απφ ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο: Σν ζθέπηεζζαη, ην αηζζάλεζζαη θαη ην
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πξάηηεηλ. Ήηαλ κηα πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο πνπ αθφκα θαη ζήκεξα ζεσξείηαη
αλππέξβιεηε θαη ηέιεηα.
(Παχινο Κατκάθεο, 2004, ζει.11-19, 47-48, 85-111)

Υπονολόγιο ονομάηυν
-Ππζαγφξαο: 6νο – 5νο αη. π.ρ.
-Γάκσλ: 5νο αη. π.ρ.
-σθξάηεο: 470 – 399
-Πιάησλαο: 427 – 347
-Αξηζηνηέιεο: 384 – 323
-Αξηζηφμελνο: 4νο αη. π.ρ.
-Πινχηαξρνο: 50 – 120
-Δπίθηεηνο: 55 – 135
-Πισηίλνο: 205 - 270
-Αξηζηείδεο: 2νο – 3νο αη.
-Φξεηδεξίθνο Νίηζε: 1844 – 1900

Πισηίλνο
(ζπκβνιίδεη ην ηέινο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ πλεύκαηνο)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο
Πεπί θευπίαρ ηηρ μοςζικήρ ζηην απσαία Δλλάδα
(ζύνηομη αναθοπά)
Μειέηεο έδεημαλ πσο κέρξη ηνλ 7ν θαη ηνλ 6ν αηψλα π.ρ. ε κνπζηθή πεξηνξίδνληαλ ζηα
ηεξαηεία θαη ζηε καγεία. Κνηλψο εμππεξεηνχζε ζξεζθεπηηθέο απαηηήζεηο. Μεηά φκσο
άξρηζε ζηγά – ζηγά λα εληάζζεηαη ζηελ θνηλσλία σο εθπαηδεπηηθφ ζηνηρείν θαη
αξγφηεξα λα παίξλεη θαη ηελ έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο.
Μηιψληαο γεληθά γηα ηα ηξαγνχδηα ηεο επνρήο ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηα δηαρσξίζεη
ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο. ’ εθείλα πνπ αλαθέξνληαλ ζηνπο ζενύο θαη ζ’ εθείλα
πνπ αλαθέξνληαλ ζηνπο αλζξώπνπο.
Σα ηξαγνχδηα γηα ηνπο ζενύο ήηαλ ηα εμήο:
-Ο ύκλνο, πνπ είρε παξαθιεηηθφ ή δνμαζηηθφ ραξαθηήξα.
-Ο παηάλαο, πνπ ήηαλ πξνο ηηκή ηνπ ζενχ Απφιισλα.
-Ο δηζύξακβνο, πνπ ήηαλ πξνο ηηκή ηνπ ζενχ Γηφλπζνπ.
Καη ηα ηξία είδε ήηαλ ρνξηθά, δειαδή πξνζαξκνζκέλα γηα ρνξσδία.
Σα ηξαγνχδηα γηα ηνπο αλζξώπνπο ήηαλ ηα εμήο:
-Ο πκέλαηνο θαη ην επηζαιάκηνλ, πνπ ήηαλ ηξαγνχδηα ηνπ γάκνπ.
-Ο ζξήλνο, πνπ ήηαλ πέλζηκν ηξαγνχδη.
-Σν επηλίθην πνπ ήηαλ ρνξηθφ ηξαγνχδη πξνο ηηκή ησλ νιπκπηνληθψλ.
Σα κνπζηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο επη ην πιείζηνλ εθείλε ηελ επνρή
δηαρσξίδνληαλ θπξίσο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
ηα έγρνξδα: ιχξα, θηζάξα, θφξκηγμ, βάξβηηνο, ηξίγσλν, ζακβχθε, άξπα, παλδνπξίο.
ηα πλεπζηά: απιφο, θιάνπην, ζχξηγμ, χδξαπιηο, ζάιπηγμ, ξφκβνο.
ηα θξνπζηά: θξφηαια, θχκβαια, ηχκπαλα, ζείζηξα, θψδσλεο.
(Γεκήηξεο Γηάλλνπ, 1995, ζει.68-70)
ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο φηαλ αλαθέξνληαλ ζηελ έλλνηα ‘’αξκνλία’’ ελλννχζαλ ηνπο
ηχπνπο δηαδνρήο δηαζηεκάησλ κέζα ζε κηα νθηάβα, αλ μεθηλνχζακε απφ ηα επηά
άζπξα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ πνπ απνηεινχλ ηηο θπζηθέο λφηεο (λην ξε κη θα ζνι ια ζη).
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Οη νλνκαζίεο ησλ αξκνληψλ θαη ην ήζνο πνπ εμέθξαδαλ ήηαλ νη εμήο:
-Μημνιπδηθή, απφ ζη (h), παζεηηθή.
-Λπδηθή, απφ λην (c), απαιή.
-Φξπγηθή, απφ ξε (d), εκπλεπζκέλε.
-Δσξηθή, απφ κη (e), αμηνπξεπή.
-Υπνιπδηθή, απφ θα (f), θηιήδνλε.
-Υπνθξπγηθή, απφ ζνι (g), απζηεξή.
-Υπνδσξηθή, απφ ια (a), πεξήθαλε.
(Άλλα Μαξία Ρεληδεπέξε, ρ. ρ.)
Οη αξραίνη έιιελεο ζεσξνχζαλ πσο ππήξραλ ηξεηο ηξφπνη ζχλζεζεο ελφο θνκκαηηνχ.
Ο 1νο νλνκάδνληαλ ‘’δηαζηαιηηθόο’’ θαη δηαθξίλνληαλ απφ ηε κεγαινπξέπεηα θαη ηελ
αλδξνπξέπεηα πνπ ελέπλεε ζηελ ςπρή. Ο 2νο ‘’ζπζηαιηηθόο’’ θαη δηαθξίλνληαλ απφ
ηελ ηαπεηλφηεηα θαη απφ ηελ έιιεηςε αλδξείαο θαη ν 3νο ‘’εζπραζηηθόο’’ πνπ κεηέδηδε
γαιήλε θαη αηαξαμία ζηελ ςπρή.
Σψξα φζνλ αθνξά ηα γέλε. Σν δηαηνληθό ήηαλ ην αξξελσπφ θαη ην απζηεξφ, ην
ρξσκαηηθό ην παξαπνληάξηθν θαη ην ελαξκόλην ην δηεγεξηηθφ.
(φισλαο Μηραειίδεο, 2003, ζει.134-138, 218)
Πέξα απφ ηα φξγαλα, ηηο αξκνλίεο, ηα γέλε θηι. ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε άπνςε
πεξί κεηξηθήο. Λφγσ ηνπ φηη ε κνπζηθή είρε ιφγν – πνίεζε, θαη ν ιφγνο κε ηε ζεηξά
ηνπ δηέζεηε ζπιιαβέο θαη πόδεο (ζχλνιν ζπιιαβψλ πνπ απνηειεί ξπζκηθή κνλάδα), ε
αμηνπξέπεηα ελφο έξγνπ αμηνινγνχληαλ κε βάζε ηελ αλαινγία καθξώλ θαη βξαρέσλ
ζπιιαβψλ. Γειαδή φζν πην πνιιέο καθξέο ζπιιαβέο δηέζεηε έλα έξγν ηφζν πην
ζεβαζηφ γηλφηαλ δηφηη δηέζεηαλ κεγαινπξέπεηα θαη ζπλεπηθνπξνχζαλ ζηελ εξεκία
ηεο λφεζεο (θαη φρη ζηελ παζεηηθφηεηα). Οη βξαρείεο ζπιιαβέο ήηαλ γξήγνξεο θαη
θνθηέο δίρσο κεγάιε αμηνπξέπεηα, σζηφζν ιεηηνπξγνχζαλ πεξίθεκα ζηνπο
πνιεκηθνχο ρνξνχο πνπ απαηηνχζαλ ηελ έλδπζε ησλ ζηξαηησηψλ κε βαξηά παλνπιία.
Ο ζπκβνιηζκφο ηνπο ήηαλ: ‘’ –‘’ γηα ηηο καθξέο θαη ‘’U’’ γηα ηηο βξαρείεο.
(M. L. West, 1999, ζει.43-50, 218-221, 338-348)
Θα ιέγακε πσο είλαη άμην απνξίαο ην γεγνλφο πσο ελψ φινη νη αξραίνη δάζθαινη
ζεσξνχζαλ πνιχ ζπνπδαίν πξάγκα ηνλ ξπζκό σζηφζν είλαη ειάρηζηα ηα ζρφιηα πνπ
έρνπλ γίλεη γη’ απηφλ. Ο Πιάησλαο γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζηνλ ξπζκό κε έλαλ
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ηξφπν αφξηζην, αζαθή θαη λεθειψδε ζαλ λα ηνλ πξνζπεξλά. Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ
ζπλέρεηα θη απηφο δελ ζρνιηάδεη ηίπνηε παξά κφλνλ θάλεη έλαλ ζαθή δηαρσξηζκφ
αλάκεζα ζηνλ ξπζκό πνπ ραιαξψλεη θαη θαηεπλάδεη θαη ζηνλ ξπζκό πνπ αλαζηαηψλεη
θαη καο ζπγθηλεί. Σηο κφλεο αλαιχζεηο πνπ κπνξνχκε νπζηαζηηθά λα εληνπίζνπκε
είλαη ηνπ Αξηζηείδε Κντληηιηαλνχ πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ εζηθή ησλ ξπζκψλ
αλαιφγσο κε ην αλ μεθηλάκε κε ζέζε ή κε άξζε. πσο θαη ζηηο πνηθίιεο ρξνληθέο
αμίεο.
(Annemarie Jeanette Neubecker, 1986, ζει.11, 12, 27-35, 135-152)
Γελ ζα ζηαζνχκε φκσο παξαπάλσ ζε κνπζηθνινγηθέο έλλνηεο θαζψο ε εξγαζία
επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα κνπζηθήο εζηθήο θηινζνθίαο. πλεπψο κηα κηθξή γεληθή
αλαθνξά κάιινλ είλαη αξθεηή.
Κιείλνληαο απιψο απηφ ην θεθάιαην ζα ήηαλ σθέιηκν λα θάλνπκε θαη έλαλ ζαθή
δηαρσξηζκφ ηεο αξραίαο έλλνηαο ηεο ιέμεο ‘’ρνξδή’’ κε ηε ζεκεξηλή.
ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο φηαλ αλαθέξνληαλ ζηε ιέμε ‘’ρνξδή’’ δελ ελλννχζαλ απηφ
πνπ θαηαλννχκε ζήκεξα. Ζ ιέμε ζήκαηλε θαη ηνλ κνπζηθφ θζφγγν (ηε λφηα). ηαλ
πξνζέγγηδαλ ινηπφλ έλλνηεο φπσο ‘’νιηγνρνξδία’’ ή ‘’πνιπρνξδία’’ ελλννχζαλ ηε
ρξήζε ιίγσλ ή πεξηζζνηέξσλ κνπζηθψλ θζφγγσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα αθφκε, ν θηιφζνθνο Πιάησλαο έδηλε θαη κηα άιιε δηάζηαζε ζηελ
ιέμε ‘’πνιπρνξδία’’. Σεο έδηλε θαη ραξαθηήξα πνηθηιφκνξθν. Γειαδή δελ ζήκαηλε
κνλάρα ηνπο πνιινχο θζφγγνπο, κα θαη έλα δεμηνηερληθφ θαη πεξίπινθν –
βηξηνπφδηθν ηξφπν νξγαληθνχ παημίκαηνο.
Οπζηαζηηθά νη δχν απηέο έλλνηεο ζεκαηνδνηνχλ θαη δχν δηαθνξεηηθέο επνρέο. Δίλαη
θαηά θάπνηνλ ηξφπν έλαο δηαρσξηζκφο ηεο λεφηεξεο επνρήο απφ ηελ αξρατθή.
Ο Πινχηαξρνο καο άθεζε θιεξνλνκηά έλα ζεκαληηθφ ζχγγξακκα κε ηίηιν ‘’πεξί
κνπζηθήο’’. Δθεί πεξηγξάθεη κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξφπν ηελ δηαθζνξά θαη ηελ
αιινίσζε ηεο κνπζηθήο. Υαξαθηεξίδεη ηε λέα κνπζηθή σο ‘’θιύαξε’’. ε απηφ
ζπκπεξαίλνπκε ηνλ νδήγεζαλ νη λενηεξηζκνί θαη νη κνληέξλεο δεμηνηερληθέο ηάζεηο
ηεο λεφηεξεο επνρήο. πλερίδεη ν Πινχηαξρνο θαη ιέεη πσο ‘’ράζεθε ε ζεκλόηεηα θαη
ε απιόηεηα ηεο αξρατθήο κνπζηθήο’’.
Ο ηξφπνο γξαςίκαηνο ηνπ, αθήλεη λα ελλνεζεί πσο γεληθφηεξα φιε ε επνρή ηνπ
άξρηζε λα παίξλεη ηελ θαηηνχζα θαη λα παξαθκάδεη. Αλαθέξεηαη αθφκα θαη ζηελ
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ζήςε ηνπ άιινηε ζπνπδαίνπ ζεαηξηθνχ δξάκαηνο, αθήλνληάο καο ηελ πηθξή γεχζε
ηεο πνιηηηζκηθήο παξαθκήο πνπ απισλφηαλ ζηνλ ηφηε ειιελνξσκατθφ θφζκν.
(Αζελά Καηζαλεβάθε, 1999, ζει.113-131)

Μάζεκα κνπζηθήο

Οξγαλνπαίθηεο

Μάζεκα κνπζηθήο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
Ζ ηθική διάζηαζη ηηρ μοςζικήρ ζηην απσαία Δλλάδα
2.1. Οπιζμοί ήθοςρ και μίμηζηρ
-Ο όπορ ηθική θιλοζοθία
Ο φξνο εζηθή θηινζνθία κάιινλ εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά
ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ ηνλ 5ν αηψλα π.Υ θαη κάιινλ πξφεθπςε απφ ηηο αλαξίζκεηεο
θηινζνθηθέο θνπβέληεο ηνπ σθξάηε κε ηνπο ζνθηζηέο (= δάζθαινη ηεο ξεηνξηθήο
θαη ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο). Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο ζηνπο
πξνζσθξαηηθνχο ρξφλνπο δελ ππάξρνπλ πεγέο πνπ λα καξηπξνχλ πσο γηλφηαλε ιφγνο
γηα ζέκαηα εζηθά. Απιά ε κεγάιε δηαθνξά είλαη πσο νη θηιφζνθνη πξηλ ηνλ σθξάηε
δελ ήηαλ αλζξσπνθεληξηθνί, δειαδή ε ζθέςε ηνπο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπο δελ
εζηίαδαλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ ςπρή ηνπ. Σνπο ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ε θχζε,
ήηαλ θπζηνθεληξηθνί.
Γηα λα κπνξέζεη θαλείο λ’ αζρνιεζεί κε ηελ εζηθή θηινζνθία θαη λα ηελ θαηαλνήζεη,
πξέπεη λα ζέζεη θάπνηα βαζηθά εξσηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, -πνηέο είλαη νη πξάμεηο
εθείλεο ηνπ αλζξώπνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη εζηθέο;
Δδψ έρνπκε πνιιά θηινζνθηθά ξεχκαηα πνπ εξεχλεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Τπάξρνπλ θηιφζνθνη πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο θξηηήξην ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο
πξέπεη λα είλαη ε εδνλή, άιινη ζέηνπλ ην θξηηήξην ηνπ ελζηίθηνπ ηεο απηνζπληήξεζεο
θαη φηη ην ηθαλνπνηεί, άιινη ην θξηηήξην ηνπ σθειηκηζκνύ δειαδή πσο εζηθφ είλαη
νηηδήπνηε ζπκβάιιεη ζηελ επδαηκνλία (= επηπρία, καθαξηφηεηα) ησλ αλζξψπσλ.
Με άιια ιφγηα πξέπεη λα καο απαζρνιήζνπλ εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: -ηη είλαη αγαζό ή
θαιό; θαη -ηη πξέπεη λα πξάμσ γηα λα ην θαηαθηήζσ;
Ζ εζηθή θηινζνθία δειαδή έρεη λα θάλεη απνθιεηζηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
αλζξψπνπ.
(Θενδφζεο Πειεγξίλεο, 2009, ζει.278-280)
-Οι απότειρ ηος Πςθαγόπα, ηος Πλάηυνα και ηος Απιζηοηέλη για ηη ‘’μίμηζη’’
Ζ ‘’κίκεζε’’ είλαη κηα έλλνηα πνπ απαζρφιεζε αξθεηά ηνπο αξραίνπο θηινζφθνπο κα
θαη νιφθιεξε ηελ θαιιηηερληθή θνηλφηεηα σο ηηο κέξεο καο.
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Με δπν ιφγηα ε ‘’κίκεζε’’ φπσο ην ιέεη θαη ε ιέμε, δειψλεη ηελ αληηγξαθή ελφο
πξάγκαηνο. Οη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ νη πξψηνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ιέμε
‘’κίκεζε’’ ζηελ ηέρλε.
χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Ππζαγφξα, ε κνπζηθή κηκείηαη – αληηγξάθεη ηνπο αξηζκνχο,
νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηελ παγθφζκηα αξκνλία. Άξα ηζρπξίδεηαη, εθφζνλ ε κνπζηθή
κηκείηαη ηνπο αξηζκνχο είλαη πηζηφ αληίγξαθν ηεο ζπκπαληηθήο αξκνλίαο.
Αξγφηεξα ε ‘’κίκεζε’’ πξνβιεκάηηζε πνιχ θαη ηνπο δχν θνξπθαίνπο θηινζφθνπο, ηνλ
Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, νη νπνίνη παξεκπηπηφλησο είραλ εθ δηακέηξνπ
αληίζεηεο απφςεηο. Δλ νιίγνηο ν Πιάησλαο πίζηεπε πσο ε ηέρλε δελ έρεη θακηά αμία.
Απηφ ην ηζρπξηδφηαλ δηφηη ζπιινγίδνληαλ πσο εθφζνλ ε ηέρλε κηκείηαη – αληηγξάθεη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα άξα είλαη θαθέθηππν ηεο.
Αλ γηα παξάδεηγκα ζέισ λα δσγξαθίζσ έλα άινγν, πξσηίζησο ζα πξέπεη λα δσ έλα
δσληαλφ άινγν γηα λα μέξσ πσο είλαη. Δθείλν φκσο ην δσληαλφ άινγν ζα απνηειεί
πάληνηε ηελ κίκεζε ελφο ηδαληθνχ αιφγνπ πνπ έγθεηηαη ζηελ ζθαίξα ηνπ ηδεαηνχ
θφζκνπ. Άξα εθφζνλ ην ππαξθηφ άινγν είλαη θαθέθηππν ηεο ηέιεηαο ηδέαο ηνπ
αιφγνπ, ν πίλαθαο δσγξαθηθήο κνπ είλαη δχν θνξέο θαθέθηππν κηαο θαη κηκείηαη έλα
ππαξθηφ άινγν πνπ κηκείηαη ην ηέιεην ηδαληθφ άινγν.
Απελαληίαο ηψξα ν Αξηζηνηέιεο έβιεπε κε ζεηηθφ βιέκκα ηε κίκεζε ζηελ ηέρλε.
Παξνπζηάδνληαο σο επηρείξεκα ηε δηαθνξά κεηαμχ πνίεζεο (= δεκηνπξγίαο, ηέρλεο)
θαη ηζηνξίαο. Ηζρπξίδνληαλ πσο ν ζθνπφο ηεο πνίεζεο είλαη λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα
ηελ θαζνιηθφηεηα, ηε γεληθφηεηα πνπ ίζρπε θαη ζα ηζρχεη γηα πάληα θαη φρη λα
πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θάπνπ θαη θάπνηε, φπσο
θάλεη ε ηζηνξία. Δπίζεο ζεσξνχζε πσο ν ζθνπφο ηνπ δεκηνπξγνχ είλαη λα αλαδείμεη
κέζσ ηεο θαζνιηθφηεηαο έλλνηεο, δηδάγκαηα θαη πξφηππα παληνηηλά. Πξάγκαηα πνπ
είλαη πέξα απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο θαη ηφπνπο. Λνηπφλ δελ ην βξίζθεη θαζφινπ
θαθφ ην γεγνλφο πσο ε ηέρλε κηκείηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί έηζη έρεη ηελ
επθαηξία φρη λα δείμεη ηα πξάγκαηα φπσο είλαη (βιέπε παξάδεηγκα κε άινγν), κα λα
ηα αλαδείμεη φπσο ζα έπξεπε λα είλαη.
(Θενδφζεο Πειεγξίλεο, 2009, ζει.421, 422)
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2.2. Ζ θέζη ηηρ μοςζικήρ ζηην κοινυνία
-Μίμηζη και ήθος
Σελ επνρή εθείλε δίλνληαλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ εζψλ κέζσ ηεο
κνπζηθήο. Καη απηφ γηαηί είραλ αληηιεθηεί νη πξφγνλνί καο πνιχ θαιά ηελ ηεξάζηηα
δχλακε θαη επηξξνή πνπ κπνξνχζε λ’ αζθήζεη ε κνπζηθή ζηνπο αλζξψπνπο θαη δε
ζηηο επαίζζεηεο ςπρέο ησλ λέσλ. πλεπψο ν κεινπνηεκέλνο δηδαθηηθφο ιφγνο (δελ
λννχληαλ κνπζηθή δίρσο ιφγν) πνπ εμπκλνχζε ήξσεο – πνιεκηζηέο (αλδξεία), ηα ζεία
θαη νηηδήπνηε άιιν, έπαηδε πξσηεχνληα ξφιν ζηελ θνηλσλία. Σν ζηνηρείν δειαδή ηεο
κηκήζεσο ήηαλ ζεκαληηθφηαην.
Δπίζεο πίζηεπαλ πσο έλα άιιν κεγάιν πξνλφκην ηεο κνπζηθήο είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο
λα δεκηνπξγεί εηθφλεο (λα εμάπηεη ηε θαληαζία), γη’ απηφ θαη αλ απνζπφηαλ ν
δηδαθηηθφο ιφγνο απφ ηε κεισδία, ε κηκεηηθή ηεο ηθαλφηεηα ζα κεησλφηαλ θαη ην
απνηέιεζκα ζα γηλφηαλ ηζρλφ θαη ε εηθνλνπιαζία αφξηζηε θαη λεθειψδεο.
Λακβάλνληαο ππφςε καο πσο πξσηαξρηθφ ξφιν έπαηδε ην ήζνο πνπ κηκνχληαλ ηελ
αξεηή, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη αμίεο πξνεγνχληαλ έλαληη ηεο ηέρλεο.
(Edward A. Lippman, 1999, ζει.24)
-Ύπαπξη ηθικών προηύπων και ζηοςρ Ομηπικούρ σπόνοςρ
Αλ θάλνπκε ηψξα κηα κηθξή αλαζθφπεζε ζηνπο νκεξηθνύο ρξόλνπο ζα
παξαηεξήζνπκε αθφκε θαη εθεί πσο ν ξφινο ηεο πνίεζεο θαη ηεο κνπζηθήο ήηαλ λα
κηκεζνχλ ηα θαηνξζψκαηα θαη ηηο αξεηέο ελφο κεγάινπ ήξσα, ψζηε λα κεηαθέξεηαη
ζηνπο λεφηεξνπο θαη ζηηο άιιεο γεληέο σο πξφηππν εζηθφ θαη αλππέξβιεην πνπ ζα
πεξηθιείεη ηα ηδαληθά ησλ αλζξψπσλ. Ήηαλ ζεκαληηθή νπζηαζηηθά ε δεκηνπξγία
πξνηχπσλ, γηα λα εκθπηεπηεί ζηηο ςπρέο θαη ζηα κπαιά ησλ λέσλ κηα αιιηψηηθε
λννηξνπία. Ζ λννηξνπία ηεο άκηιιαο (=αληαγσληζκφο γηα ηα πξσηεία) θαη ηνπ ζεκηηνύ
ζπλαγσληζκνύ πνπ ζε θάλεη λα ζέιεηο λα γίλεηο θαιχηεξνο θαη λα μεπεξάζεηο ηνλ
άιινλ ζην πεδίν ηεο κάρεο κε εζηθνχο πάληνηε ηξφπνπο.
(Edward A. Lippman, 1999, ζει.26)
-Ο Γάμυν ο αθηναίορ και ο Άρειος πάγος
Δάλ αλαηξέμεη θαλέλαο ζηελ αξραία Διιάδα ηνπ 6νπ θαη ηνπ 5νπ αηψλα π.ρ., ζα
δηαπηζηψζεη πσο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ έρνπλ αξρίζεη λα επηβάιινληαη
θάπνηεο λέεο έλλνηεο.
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Ζ ζεκαληηθφηεξε θπζηθά είλαη ε δηδαζθαιία πεξί ήζνπο κέζα απφ ην πλεχκα ηεο
κνπζηθήο. ινη ζρεδφλ νη θηιφζνθνη δηαπξαγκαηεχνληαη απηήλ ηελ έλλνηα κηαο θαη
φινη αλαγλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ξπζκνί θαη νη κεισδίεο ζηελ ςπρή ηνπ
αλζξψπνπ.
Ο Γάκσλ ν Αζελαίνο κάιινλ ζα πξέπεη λα ήηαλ ν πξψηνο πνπ αλέπηπμε ηε ζεσξία
πεξί ήζνπο, ε νπνία ζεσξία πηζαλφηαηα ζα είρε άκεζε ζρέζε κε ηε κεηαθπζηθή, κηαο
θαη πξνυπήξραλ νη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη ε καγεία πνπ ζπλνδεχνληαλ κε κνπζηθή.
(Γεκήηξεο Γηάλλνπ, 1995, ζει.68-70)
-Ο Γάκσλ ινηπφλ, ζχγρξνλνο ηνπ Πεξηθιή θαη ηνπ σθξάηε, ζεσξνχληαλ έλαο απφ
ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο δηαλννχκελνπο ηνπ θαηξνχ ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή παξνπζίαζε έλα
θηινζνθηθφ έξγν πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ πεξίθεκν ‘’Άξεην πάγν’’.
Ο Άξεηνο πάγνο (= ην αξραηφηεξν θαη ην πην αμηφινγν δηθαζηήξην ησλ Αζελψλ) – (δελ
ήηαλ ιίγνη εθείλνη νη νπνίνη πίζηεπαλ πσο κέζσ ηεο κνπζηθήο ζα παίξλνληαλ
νξζφηεξεο απνθάζεηο πνπ ζα επεξέαδαλ ηελ ςπρή ηεο πνιηηείαο) ήηαλ νπζηαζηηθά ν
θξαηηθφο θνξέαο πνπ έιεγρε ηελ δεκόζηα αηδώ θαη επηηεξνχζε ηελ εζηθή ηεο
θνηλσλίαο. Ο Γάκσλ ινηπφλ ζην ζχγγξακκά ηνπ αλαθέξνληαλ ζηελ νκνηφηεηα θαη
ζηελ ηαπηνπνίεζε αλ ζέιεηε ηεο κνπζηθήο κε ηηο εζηθέο θαηεγνξίεο. Ηζρπξίδνληαλ
πσο νη κεισδίεο θαη νη ξπζκνί ζπλδένληαη απφιπηα κε ηε δεκόζηα αηδώ. Πίζηεπε
ινηπφλ πσο είλαη πάξα πνιχ ζπνπδαίν λα κεξηκλά ην θξάηνο γηα ην είδνο κνπζηθήο
πνπ ζα πξνηείλεη ζηνλ ιαφ θαη πνπ ζα ηνλ γαινπρήζεη.
Δθθέξεη χζηεξα ηελ αλαηξηρηαζηηθά δηαρξνληθή έθθξαζε σο ηηο κέξεο καο: ‘’κνπζηθή
επαλάζηαζε ζεκαίλεη πάληνηε θαη θνηλσληθή επαλάζηαζε’’.
Ο Γάκσλ αθήλεη λα ελλνεζεί πσο επηζπκνχζε λα πάξεη ζέζε ην θξάηνο γηα ηηο
θαηλνηνκίεο ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο ηνπ θαηξνχ ηνπ θαη ηελ ξνπή ηεο πξνο ηελ
δηαζθέδαζε, παξακεξίδνληαο έηζη ηνλ δηδαθηηθφ ιφγν θαη δίλνληαο ζηελ κνπζηθή κηα
ζεκαζία πνπ νπζηαζηηθά πξνζνκνηάδεη θαη κε ηε ζχγρξνλε δηθή καο επνρή.
(M. L. West, 1999, ζει.43-50, 218-221, 338-348)
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2.3. Ζ θέζη ηηρ μοςζικήρ ζηην εκπαίδεςζη
-Ζ πποέλεςζη ηηρ λέξηρ ‘’γσμνάζιο’’
ηελ εθπαίδεπζε, παξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο θαη ηνπ πλεχκαηνο,
ππήξρε θπζηθά θαη ε ζσκαηηθή αγσγή, πνπ ήηαλ αθφκα θαη απηή ζπλδεδεκέλε κε ηε
κνπζηθή. Έλα αξραίν ξεηφ πνπ δηαζψδεηαη σο ηηο κέξεο καο ιέεη ‘’γηα ην ζώκα ε
γπκλαζηηθή θαη γηα ηελ ςπρή ε κνπζηθή’’.
Θα ήηαλ φκσο σθέιηκν θάπνπ εδψ λα γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ
πξνέιεπζε ηεο ιέμεο ‘’γπκλάζην’’, δηφηη αλ θαη δελ ζπγρέεηαη απφιπηα κε ην κνπζηθφ
ήζνο, σζηφζν έρεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ.
Λνηπφλ νη λένη ζηελ αξρή ιάκβαλαλ ηελ ζσκαηηθή εθπαίδεπζε απφ ηνλ αξκφδην
γπκλαζηή ζηα γπκλαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ απνθιεηζηηθά γηα παηδηά. Δθεί
απαγνξεχνληαλ ε είζνδνο ζηνπο ελειίθνπο. Παξάιιεια θπζηθά ππήξραλ θαη
γπκλαζηήξηα γηα ηνπο ελήιηθεο πνπ ήηαλ απφ ηνπο πην δεκνθηιείο ρψξνπο ηεο Αζήλαο
θαζψο εθεί ζχρλαδαλ νη πην επηθαλείο άλδξεο.
Ζ εηπκνινγία ηεο ιέμεο ‘’γπκλάζην’’ ινηπφλ πξνέξρεηαη απφ ην ‘’γπκλόο’’ θη απηφ
γηαηί νη λένη ιάκβαλαλ ηελ ζσκαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε γπκλνί. Έηζη κάιινλ μεθίλεζε
θαη ε ηάζε πξνο ηελ παηδεξαζηία. Άξρηζαλ ζηγά – ζηγά λα καδεχνληαη εθεί πέξα
ελήιηθεο θαη κάιηζηα θαιιηηέρλεο, κνπζηθνί θαη θηιφζνθνη. Έηζη ζην ηέινο
παξεηζέθξεαλ θαη πλεπκαηηθά ζηνηρεία ζηνλ αζιεηηζκφ. Μέρξη θαη βηβιηνζήθεο
νιφθιεξεο ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ ρψξν ηεο ζσκαηηθήο αγσγήο, ψζπνπ ηειηθά πήξε ηε
γλσζηή ιέμε ‘’γπκλάζην’’ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ζήκεξα γηα λα δειψζεη
θαλείο ηελ νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ πνπ απνηεινχληαλ απφ ζψκα, ςπρή
θαη πλεχκα.
(Θεφδσξνο Καξδήο, 1997, ζει.238-244)
-Ζ πποέλεςζη ηηρ λέξηρ ‘’λύκειο’’
Ο Απφιισλαο ήηαλ ν ζεφο ηνπ θσηφο. Οη αξραίνη ηνλ απνθαινχζαλ θαη ‘’Λύθεην’’
απφ ηε ιέμε ‘’ιύθε’’ πνπ ζεκαίλεη θσο. Μάιηζηα ζηελ είζνδν ηνπ καληείνπ ησλ
Γειθψλ ππήξρε θαη έλαο κπξνύηδηλνο ιύθνο (δψν πνπ δήισλε ηελ νκνξθηά, ηελ
εμππλάδα, θαη ηε δχλακε).
Αλάκεζα ινηπφλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λπθαβεηηνχ θαη ηνπ Ηιηζνχ ζηελ αξραία Αζήλα,
ππήξρε έλα ηεξφ ηνπ Λπθείνπ Απόιισλνο. Δθεί θνληά ν Αξηζηνηέιεο ίδξπζε κηα
ζπνπδαία θηινζνθηθή ζρνιή πνπ ηελ νλφκαζε ‘’ιύθεην’’ πξνο ηηκή ηνπ ζενχ ηνπ
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θσηφο. Οη καζεηέο ηεο ζρνιήο, πνπ είρε σο ζηφρν λα παξάγεη δηαλννχκελνπο –
θσηηζκέλνπο αλζξψπνπο, νλνκάδνληαλ θαη ‘’πεξηπαηεηηθνί’’. Μία νλνκαζία πνπ
κάιινλ ηνπο δφζεθε απφ ηε ζπλήζεηα ηνπ Αξηζηνηέιε, πνπ ηνλ ήζειε λα δηδάζθεη
πεξπαηψληαο.
(Θενδφζεο Πειεγξίλεο, 2009, ζει.393, 394)
-Ζ μοςζική βαζικό μάθημα ζηα ζσολεία
Δίλαη πιένλ ζαθέο θαη δελ ρσξά ακθηβνιία πσο ε κνπζηθή είρε εληαρηεί ζηα ζρνιεία
ηεο επνρήο σο βαζηθφ κάζεκα. κσο δελ γλσξίδνπκε απφ πφηε. ίγνπξα απφ ην ηέινο
φκσο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ ήηαλ θαζηεξσκέλε ζηελ εθπαίδεπζε.
Απηφ ην ζπκπεξαίλνπκε εχθνια θαη απφ ηηο θαπζηηθέο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε.
πσο γηα παξάδεηγκα ζηηο ‘’Νεθέιεο’’ πνπ εθεί θαίλεηαη πσο ε κνπζηθή δηδαζθαιία
έρεη λα θάλεη κε ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά. ηελ ‘’Λπζηζηξάηε’’, ζην ζεκείν πνπ
εκθαλίδεηαη ν ‘’Κηλεζίαο’’, εθθξάδεηαη ε αληίζεηε άπνςε, πσο νη λενηεξηζκνί ηεο
πξννδεπηηθήο κνπζηθήο θξίλνληαλ αξλεηηθά απφ ηνλ Αξηζηνθάλε πνπ κάιινλ αλήθε
ζηελ παιηά θιαζηθή ζρνιή ηνπ ‘’ήζνπο’’ θαη θαηέθξηλε ηνπο πξσηφηππνπο θαη
κνληέξλνπο ηεο επνρήο ηνπ πνπ απνπξνζαλαηφιηδαλ ην θνηλφ αίζζεκα.
Ο Αξηζηνηέιεο πίζηεπε πσο ε κνπζηθή είρε άκεζε ζρέζε κε ηε θηινζνθία. Γη’ απηφ
θαη ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο εληάζζεη θαη ηελ εθκάζεζή ηεο. Ηζρπξίδεηαη πσο ε
θηινζνθία είλαη ηθαλή λα ζε κάζεη λα αλαγλσξίδεηο ην θαιφ θαη λα δηαπιάζεηο έλαλ
άξηην ραξαθηήξα.
(Annemarie Jeanette Neubecker, 1986, ζει.11, 12, 27-35, 135-152)
-σολεία και εοπηαζηικέρ εκδηλώζειρ
ηελ αξραία Διιάδα παξαηεξνχληαλ ζπρλά ην θαηλφκελν ησλ ενξηαζηηθώλ
εθδειώζεσλ ζηηο νπνίεο, ήξσεο ηνπ παξειζφληνο δνμάδνληαλ θαη κλεκνλεχνληαλ
ζπνπδαία ηζηνξηθά γεγνλφηα. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ήηαλ εθδειψζεηο
δηδαθηηθνχ ραξαθηήξα θαζψο νη παξεπξηζθφκελνη αληηιακβάλνληαλ κέζσ ηεο
κνπζηθήο θαη ηνπ ιφγνπ πνηα είλαη ηα ηδεψδε ηεο θνηλσλίαο θαζψο εμπκλνχληαλ νη
πξάμεηο θάπνησλ επηθαλψλ αληξψλ. Θα ιέγακε νπζηαζηηθά πσο ‘’κηκνύληαλ’’
αλζξψπνπο αλσηέξνπ ήζνπο κέζσ ηεο κεισδίαο, ηεο φξρεζεο θαη θπξίσο ηνπ ιφγνπ.
ηελ αξραία Διιάδα ε έλλνηα ηεο εζηθήο κέζσ ηεο κνπζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, δελ
πεξηνξίδνληαλ κνλαρά ζηε ζρνιηθή παηδεία. Σα ζρνιεία απνηεινχζαλ ηνλ
κηθξφθνζκν κηαο θνηλσλίαο θαη ν λένο έπξεπε λα γλσξίδεη ηνλ αθξηβή ξφιν ηεο
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κνπζηθήο κέζα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ή ηνπιάρηζηνλ ηελ ηδεαηή θνηλσλία πνπ
πξνηείλεη ε κνπζηθή κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο.
(Edward A. Lippman, 1999, ζει.19)

Γπλαίθα κε κνπζηθό όξγαλν

Πάλαο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο
Οι απότειρ ηυν μεγάλυν θιλοζόθυν για ηην ηθική διάζηαζη ηηρ μοςζικήρ
3.1. Πςθαγόπαρ
-Ζ έννοια ηηρ εσρσθμίας
Αλακθηζβήηεηα ν πξψηνο κεγάινο ζεσξεηηθφο ηεο κνπζηθήο θαη ζπνπδαίνο
επηζηήκνλαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη θηιφζνθνο ήηαλ ν Ππζαγφξαο. Απφ ηελ επνρή ηνπ
θηφιαο ε κνπζηθή ζεσξνχληαλ πσο δηέζεηε ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Ο Ππζαγφξαο
αλαθέξεηαη ζε απηέο ζε ζπγγξάκκαηά ηνπ νπθ νιίγεο θνξέο. Δπίζεο άιινη
πλεπκαηψδεηο άλδξεο ηεο επνρήο αλαθέξνληαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ. ζνλ αθνξά ινηπφλ
ηελ εζηθή δηάζηαζε, ν Ππζαγφξαο πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ήηαλ ν πξψηνο πνπ
επηλφεζε ηελ έλλνηα ‘’επξπζκία’’, πνπ ζήκαηλε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ
πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ δηαζέηεη ζην λα βξίζθεη ξπζκφ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ηνλ αθνξνχλ ζηελ δσή κα θαη ζηελ θνηλσλία (ηξαγνχδη, ρνξφο, παηρλίδη θηι.). Ο
Ππζαγφξαο πξφζζεζε επίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ηνπ ην εμήο ζπγθινληζηηθφ
γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο.
‘’Ο άλζξσπνο κε ηελ επξπζκία ελαξκνλίδνληαλ πην εύθνια κε ηνπο ππόινηπνπο
ζπγθαηνίθνπο ηεο πόιεο, ε νπνία απνηεινύζε έλαλ κηθξόθνζκν, θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν
ζηγά – ζηγά ζπλήζηδε θαη πξνεηνηκάδνληαλ λα δερηεί ηνλ ζάλαην ηνπ, δειαδή ηελ
ελζσκάησζε κε ηελ παγθόζκηα δηαζηεκηθή αξκνλία’’.
‘’Τελ ελζσκάησζε κε ην -αείδσνλ ππξ-, δηόηη ε ςπρή είλαη κηα κηθξή ζπίζα πνπ
αηζζάλεηαη άπαηξηο θαη πνπ επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζηε βάζε ηεο, ζηελ αξκνλία ηνπ
νπξαλνύ’’.
(Ζξάθιεηηνο, 1999, ζει.12,14,15)
-Ζ μοςζική υρ θεραπεσηική δύναμη
Ο Ηάκβιηρνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζπλερηζηέο ηεο ππζαγφξεηαο θηινζνθίαο. πνπδαίν
ζχγγξακκά ηνπ ήηαλ ην ‘’πεξί ηεο ππζαγόξεηαο δσήο’’. Δθεί αλαθέξεη κε ζαθή ηξφπν
πσο ν Ππζαγφξαο είρε εκπλεπζηεί θαη ζπλζέζεη ξπζκνχο πνπ ήηαλ ηθαλφηαηνη γηα ηελ
‘’ίαζε’’ ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο. Μεισδίεο δειαδή πνπ είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα
επαλαθέξνπλ ηελ ςπρή ζηελ πξσηαξρηθή θαηάζηαζε ηεο ‘’αηαξαμίαο’’. Ηθαλέο λ’
απνκαθξχλνπλ ηα πάζε θαη λα επαλαθέξνπλ ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ εμπγίαλζε.
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Μεξηθά απφ ηα πάζε ηεο επηξξεπνχο ςπρήο είλαη ε ζιίςε, ν ζπκφο, ε δήιεηα, ν
θφβνο, ε νξγή, ε ιαγλεία θηι.
Δπίζεο ν Ππζαγφξαο αξέζθνληαλ λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ‘’επηδηφξζσζε’’ ηεο ςπρήο
πνηήκαηα ηνπ Οκήξνπ θαη ηνπ Ζζηφδνπ.
Ωξαίν θαη ραξαθηεξηζηηθφ δηαζσζέλ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ελφο επηξξεπνχο
ζηα πάζε ηεο ςπρήο λεαξνχ αγνξηνχ, πνπ ήζειε λα βάιεη ππξθαγηά ζην ζπίηη ηεο
αγαπεκέλεο ηνπ γηα ιφγνπο απηζηίαο απφ ηελ κεξηά ηεο. Ο Ππζαγφξαο δηέηαμε έλαλ
νξγαλνπαίθηε θιανπηίζηα λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν παημίκαηνο θαη λα πηάζεη κηαλ άιιε
αξκνλία εηδηθή γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ίαζεο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζαπκαηνπξγά
κηαο θαη παξαηεξήζεθε πσο ν λεαξφο καιάθσζε κεηά απφ ιίγε ψξα θαη επήιζε ε
αηαξαμία ζηελ ςπρή ηνπ.
(εξγθέτ ακπνπηίλ, 2005, ζει.17-21)
-Ζ έννοια ηηρ διαιηηηικής
Οη ππζαγφξεηνη γεληθά ήηαλ ππέξκαρνη ηεο άπνςεο πσο αλάκεζα ζην ζψκα θαη ζηελ
ςπρή ππάξρεη κηα αξκνλία. Γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν εληφπηδαλ ζηε κνπζηθή κηα
ζεξαπεπηηθή ηδηφηεηα. Γηέθξηλαλ δπν ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηνλ θφζκν καο. Σνπο
αξηζκνχο σο δηαηαμηθή αξρή θαη ηελ χιε σο κνξθνπνηεηηθή. ηαλ έλαο άλζξσπνο
αληηιακβάλνληαλ κέζα ηνπ απηέο ηηο αξρέο, πίζηεπαλ πσο ην απνηέιεζκα
αληαλαθιάηαη ζε πγεία, νκνξθηά θαη θαινζχλε.
Έηζη γελλήζεθε θαη κηα άιιε ζπνπδαία έλλνηα: ‘’δηαηηεηηθή’’ πνπ ζήκαηλε ηελ
αξκνλία ςπρήο – ζψκαηνο. Ζ έλλνηα ηεο δίαηηαο ζηηο κέξεο καο επηθεληξψλεηαη φκσο
δπζηπρψο κνλάρα ζηε ζσκαηηθή ηζνξξνπία.
(Walter Gutdeutsch, 1999, ζει.40, 41)
-Ζ έννοια ηηρ κάθαρζης
Οη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ φηη φπσο ην ‘’θαζαξηηθό’’ πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα λα
απνβάιιεη ηα πεξηηηψκαηα θαη ηα άρξεζηα απφ ην ζψκα, ε κνπζηθή απνβάιιεη ηα
άρξεζηα απφ ηελ ςπρή. Κάζαξζε ζήκαηλε ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ςπρηθέο παζήζεηο.
Αμίδεη λα αλαθέξνπκε εδψ πσο ε ελζνπζηψδεο κνπζηθή ήηαλ θαη ζξεζθεπηηθή. Ήηαλ
νη ‘’άγηνη’’ ήρνη. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν ινηπφλ πσο αθφκα θαη ζήκεξα ε ιέμε
‘’άγηνο’’ πξνέξρεηαη απφ ην ΄΄όζηνο΄΄, δειαδή ‘’ηάζσ – γηαηξεύσ’’.
Μηα σξαία έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ εθείλε ηελ επνρή γηα ηελ ίαζε ηεο ςπρήο
θαη γηα ηελ κνπζηθνζεξαπεία ήηαλ:
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‘’ε επαλόξζσζε ησλ εζώλ’’.
(Walter Gutdeutsch, 1999, ζει.40, 41)
-Ο οπιζμόρ ηηρ κλίμακαρ μέζυ ηυν μαθημαηικών λόγων
πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη νη ππζαγφξεηνη θαηάθεξαλ λα δηαρσξίζνπλ ηελ νθηάβα ζε
δηάθνξα κέξε πνπ εθθξάζηεθαλ κε καζεκαηηθνχο ιφγνπο. Απηνί νη καζεκαηηθνί
ιφγνη ζεσξήζεθαλ ηεξνί κηαο θαη πίζηεπαλ πσο ήηαλ νη ίδηνη πνπ ελππήξραλ θαη ζην
ζχκπαλ παληνχ. Ήηαλ νη ιφγνη πνπ φξηδαλ ηελ αξκνλία πνπ θπβεξλά ηνλ θφζκν. Οη
αξηζκνί 1, 2, 3, 4 ήηαλ εθείλνη πνπ νπζηαζηηθά εμέθξαδαλ ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο
νιφθιεξε ηελ θχζε ηνπ αλζξψπνπ. Μηαο θαη ζην άζξνηζκα ηνπο έδηλαλ ηνλ αξηζκφ
10. Ο αξηζκφο απηφο ζεσξήζεθε ν ηειεηφηεξνο θαη ν πην ζεβαζηφο. Πεηξακαηηδφκελνη
επάλσ ζε κηα παιιόκελε ρνξδή πνπ αλαπαξήγαγε ήρν, νη ππζαγφξεηνη αλαθάιπςαλ
πσο ην 1/2 ηεο ρνξδήο καο δίλεη ηελ νθηάβα, ην 2/3 ηελ πέκπηε θαη ην 3/4 ηελ
ηέηαξηε. Βαζηθά δηαζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ αθφκα
θαη ζε ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο πεξί θνζκνινγίαο.
-Σα μαθημαηικά και η μοςζική υρ ζσγκοινωνούνηα δοτεία
Σν πέξαο θαη ην άπεηξν ήηαλ δπν έλλνηεο πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο ππζαγφξεηνπο
αξθεηά θαη πνπ ζπλδέζεθαλ απφ εθείλνπο κε ηελ αξκνλία ησλ ζθαηξψλ θαη κε ηε
θχζε ηνπ αλζξψπνπ.
Σα καζεκαηηθά θαη ε κνπζηθή απφ ηελ αξραηφηεηα κάιινλ ήηαλ δπν επηζηήκεο πνπ
ζεσξνχληαλ αιιειέλδεηεο ζαλ ζπγθνηλσλνύληα δνρεία. Γελ είλαη ιίγνη φκσο εθείλνη
πνπ πίζηεπαλ πσο νη αξηζκνί θαη νη λφηεο δελ ήηαλ απιά ζχκβνια, μεξά θαη λεθξά
δίρσο λφεκα. Αληηζέησο ε νκνξθηά θαη ε γνεηεία ηνπο ήηαλ απεξηφξηζηε κηαο θαη
επηδέρνληαλ άπεηξεο εξκελείεο. Ο θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα ζθαξψζεη έλα δηθφ ηνπ
καζεκαηηθφ πξφβιεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αξηζκνχο, φπσο θαη κηα δηθηά ηνπ
κεισδία ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λφηεο. Δλ νιίγνηο απηνί νη λεθξνί θφζκνη ησλ
ζπκβφισλ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ κνπζηθψλ θζφγγσλ κπνξνχζαλ κε ηε ζπκβνιή
ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο θαη ςπρήο λα αλαζηεζνχλ απνηειψληαο ηνλ ηδεψδε αζάλαην
πιαλήηε ηνπ θαζελφο καο. Οη ππζαγφξεηνη έιεγαλ πσο ε κνπζηθή θαη ηα καζεκαηηθά
είλαη αλεμάληιεηα θαη δελ γλσξίδνπλ θζνξά κηαο θαη επηδέρνληαη άπεηξεο εξκελείεο.
Σέινο, πνιχ σξαία είλαη ε παξνκνίσζε πνπ θάλνπλ ζπζρεηίδνληαο ηε ςπρή κε ηελ
κνπζηθή.
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Ζ ςπρή ιέλε είλαη κηα ζπγρνξδία. Οπφηε ζε θάζε άλζξσπν ζπλαξκόδεη θαη ε
θαηάιιειε. Απηήλ πξέπεη λα αλαθαιχςνπκε κέζα ζηα κάηηα ησλ άιισλ γηα λα ηνπο
εμεγήζνπκε νινθιεξσηηθά.
(Θεφθηινο Βέτθνο, 1998, ζει.144-145, 154, 222-223)
-Πςθαγόπαρ ενανηίον Απιζηόξενος
Πνιπ ελδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ πνπ αθνξά ην πψο ν
άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηελ κνπζηθή. Τπήξραλ δπν θπξίαξρεο απφςεηο. Ζ
ππζαγφξεηα θαη ε αξηζηνμεληθή. Ο Ππζαγφξαο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν θαζψο
πξέζβεπε ηε ζρνιή ηεο παγθφζκηαο αξκνλίαο πνπ πξνθχπηεη κέζσ ησλ αξηζκψλ,
ηζρπξίδνληαλ πσο ε κνπζηθή γίλεηαη θαηαλνεηή κε ην λνπ – δηάλνηα. ρη κε ηηο
αηζζήζεηο θαη κε ηελ αθνή.
Απελαληίαο ν Αξηζηφμελνο ηζρπξίδνληαλ πσο ε αίζζεζε ηεο θπζηθήο αθνήο είλαη
εθείλε πνπ θάλεη αληηιεπηή ηελ αξκνλία ηεο κνπζηθήο θαη ηελ νκνξθηά ηεο.
Πεξηφξηδε ηελ δηάλνηα κφλν ζην ζεκείν πνπ ρξεζίκεπε γηα λα μερσξίδεη ηνπο
κεραληζκνχο ησλ ήρσλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.
(φισλαο Μηραειίδεο, 2003, ζει.134-138, 218)
-Πλάηυναρ και Απιζηοηέληρ ενανηίον Πςθαγόπα
Ο Πιάησλαο ζηνπο δηαιόγνπο ηνπ εθθξάδεη ηελ πιήξε δηαθσλία ηνπ κε φινπο
εθείλνπο πνπ αληηιακβάλνληαη ηε κνπζηθή κέζσ ησλ καζεκαηηθψλ κεηξήζεσλ. Γελ
ηνπ άξεζε ε ππζαγφξεηα ηδέα πνπ ήζειε λα θαηαγξάθνληαη νη δηαζηεκηθέο απνζηάζεηο
κειεηψληαο απιψο κηα ηελησκέλε ρνξδή. Δθηηκνχζε ηελ θαζαξή θπζηθή ζθέςε. ε
άιια δεηήκαηα φκσο ζέβνληαλ απεξηφξηζηα ηνπο ππζαγφξεηνπο θαη ζπκθσλνχζε
απφιπηα καδί ηνπο.
Ίδηα ζέζε θαη άπνςε κε ηνλ Πιάησλα θαίλεηαη λα είρε θαη ν καζεηήο ηνπ ν
Αξηζηνηέιεο (θαη δάζθαινο ηνπ Αξηζηφμελνπ). ην ζχγγξακκα ηνπ ‘’πεξί κνπζηθήο’’
θαηέθξηλε νπζηαζηηθά θαη απηφο ηελ ππζαγφξεηα άπνςε αλαθέξνληαο πσο ‘’ε
αληίιεςε ησλ αηζζήζεσλ είλαη εθείλε πνπ μερσξίδεη ηα δηαζηήκαηα πνπ κε ηε ζεηξά
ηνπο επηδξνύλ ζηελ ςπρή θαη όρη ε καζεκαηηθή πξνζέγγηζε’’.
Παξφιν πνπ νκνινγνπκέλσο νη επφκελνη κεγάινη θηιφζνθνη, φπσο ν Πιάησλαο θαη ν
Αξηζηνηέιεο, εμέθξαζαλ ηε δηαθσλία ηνπο κε νξηζκέλεο απφςεηο ηνπ Ππζαγφξα
πάλσ ζηελ κνπζηθή, σζηφζν ζα πξέπεη λα ηνπ αλαγλσξίζνπκε ηελ ηδηνθπή ηνπ ζθέςε
θαη ηελ πξσηνπνξία ηνπ ζε νξηζκέλεο έλλνηεο.
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Γηα παξάδεηγκα, ν Ππζαγφξαο ήηαλ ν πξψηνο πνπ ζπλδχαζε ηε ζρέζε κνπζηθήο –
ςπρήο κε ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. Ήηαλ ν
πξψηνο πνπ δηαρψξηζε ζε θαηεγνξίεο νπζηαζηηθά ηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο
επηδξάζεηο ηνπο ζηελ ςπρή. Ήηαλ ν πξψηνο πνπ αληηιήθηεθε ηηο ζεξαπεπηηθέο
ηδηφηεηεο ηεο κνπζηθήο.
Σελ ιχξα, θεξεηπείλ, πνπ ήηαλ ρνξδφθσλν φξγαλν ρακειήο έληαζεο, ηελ φξηδε σο
ζπλνδεπηηθφ φξγαλν πνπ ζπλεπηθνπξεί ζηελ αλάδεημε θαη ηελ απαγγειία ηνπ
δηδαθηηθνχ ιφγνπ. Δλψ ν απιφο πνπ είρε νμχηεξν ήρν θαη θνθηφ ηνλ ζπλδχαδε κε ηε
ιαηξεία ηνπ Γηφλπζνπ θαη κε ηα φξγηα.
(Annemarie Jeanette Neubecker, 1986, ζει.11, 12, 27-35, 135-152)
-Ζ έννοια ηηρ ομοιοπαθηηικής
Αο αλαθεξζνχκε θαη ζηελ έλλνηα ηεο ‘’νκνηνπαζεηηθήο’’ ζηε κνπζηθή. Οη
θπζηνινγηθνί άλζξσπνη ραίξνληαη αθνχγνληαο κνπζηθή. Οη άλζξσπνη φκσο πνπ
αλήθνπλ ζηηο παζνινγηθέο πεξηπηψζεηο δελ επραξηζηηνχληαη, απιψο ληψζνπλ ηελ
κνπζηθή κφλν σο θάζαξζε, θαη απηφ γηαηί ε θάζαξζε θέξλεη ίαζε θαη ε ζεξαπεία
πξνέξρεηαη απφ ηελ αζζέλεηα θαη θακηά αζζέλεηα δελ είλαη πνηέ επράξηζηε.
Δδψ ινηπφλ κηιάκε γηα νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία. Ζ ελζνπζηψδεο κνπζηθή αο πνχκε
ηαίλεη ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ε δηαζθεδαζηηθή κνπζηθή ηεο θίλεζεο ηελ ππεξβνιηθή θαη
αθχζηθε ππέξ-θηλεηηθφηεηα. Απηνί δειαδή πνπ είλαη ελζνπζηψδεηο άλζξσπνη
ππνθέξνπλ απφ κηα εζσηεξηθή αθχζηθε ππέξ-θηλεηηθφηεηα (λεπξηθφηεηα), ζπλεπψο
κε κηα αλάινγε εμσηεξηθή ζπλ-θηλεηηθή κνπζηθή επέξρεηαη ε αξκνλία.
(Παχινο Κατκάθεο, 2004, ζει.11-19, 47-48, 85-111)

Ππζαγόξαο
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3.2. Πλάηυναρ
-Πεπί αιζθηηικής
ε απηφ ην ζεκείν ζα καο απαζρνιήζεη ε έλλνηα ηεο ‘’αηζζεηηθήο’’. Θα κπνξνχζακε
λα πνχκε πσο αλήθεη ζηηο πην παιηέο επηζηήκεο κηαο θαη ε επξεία έλλνηα ηεο
αηζζεηηθήο άξρηζε λ’ απαζρνιεί ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα ρξφληα ηνπ Ππζαγφξα
θηφιαο.
ζνλ αθνξά ηε ξίδα ηεο ιέμεο ‘’αηζζεηηθή’’ δελ ηίζεηαη ζέκα πξνέιεπζεο κηαο θαη
είλαη ζίγνπξα ειιεληθήο. εκαίλεη ‘’αηζζάλνκαη’’ θαη νη αξραίνη ελλννχζαλ κ’ απηήλ
ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίδνπκε απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ αηζζήζεψλ καο.
Μεηά ηνπο ππζαγνξείνπο ελδηαθέξνπζα άπνςε πεξί αηζζεηηθήο είλαη απηή ηνπ
Πιάησλα. Γηα λα θαηαλνήζνπκε φκσο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θηινζφθνπ ζα πξέπεη λα
ιάβνπκε ππφςε καο ηελ έλλνηα ηεο κεηαθπζηθήο ηνπ.
Ο Πιάησλαο πίζηεπε πσο ππάξρνπλ δχν αιιηψηηθνη θφζκνη. Ο έλαο είλαη ν
ξεαιηζηηθφο θφζκνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ν άιινο ν ηδεαηφο. Ο ξεαιηζηηθφο είλαη
εθείλνο πνπ κηκείηαη νπζηαζηηθά ηνλ ηδεαηφ πνπ αλήθεη ζηελ ζθαίξα ηεο θαληαζίαο
θαη πνπ είλαη ηέιεηνο θαη άθζαξηνο. Σα αλψηεξα πξάγκαηα θαηά ηνλ Πιάησλα πνπ
είλαη ηδεαηά δελ ηα βιέπνπκε, ζπλεπψο ηα αληηιακβαλφκαζηε κέζσ ηεο λόεζεο, ελψ
ηα ππφινηπα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κε ηηο αηζζήζεηο καο (ηα νπνία ηα ζεσξνχζε ν
θηιφζνθνο θαηψηεξα θπζηθά, σο θαθέθηππα).
Ο Πιάησλαο αζπαδφηαλ ηελ άπνςε ησλ ππζαγνξείσλ πσο ην αηζζεηηθά σξαίν έρεη λα
θάλεη απφιπηα κε ηελ αξκνλία θαη ηε ζπκκεηξία, άξα θαη κε ηε κνπζηθή. Απηά ηα δχν
ζηνηρεία είλαη θαηά επέθηαζε αιιειέλδεηα κε ην αγαζό θαη ηελ νκνξθηά. Θέηεη
πνιιέο θνξέο ζηα έξγα ηνπ ην εξψηεκα:
-ππάξρεη ρεηξόηεξν πξάγκα από ηελ αζρήκηα ηεο έιιεηςεο κέηξνπ;
Φηάλεη ζην ζεκείν γεληθψο λα απνξξίπηεη ηελ θαηλνχξγηα αζελατθή ηέρλε, δηφηη δελ
πξνζνκνηάδεη ζηελ παιαηά θιαζηθή ηέρλε ηεο πξνεγνχκελεο επνρήο πνπ είρε κέηξν
θαη πνπ δελ επηθέληξσλε απιψο ζηελ ‘’άηαθηε επραξίζηεζε’’ θαη ζηηο εθήκεξεο
ζπλαηζζεκαηηθέο απνιαύζεηο ηνπ θνηλνχ. Καηεγνξνχζε κε πνιχ απζηεξφ ηξφπν ηνπο
λένπο θαιιηηέρλεο κνπζηθνχο πνπ πξνβάινπλ σο εζηθά θαιφ ηελ θξίζε ηνπ απηηνύ,
πνπ δελ είλαη ηθαλή λα δηαρσξίζεη ην αηζζεηηθά σξαίν, θαη φρη ηελ θξίζε ηνπ λνπ.
Ο Πιάησλαο θαίλεηαη πσο είρε εκπλεπζηεί έλα ηδαληθό πνιίηεπκα θαη ιεηηνπξγνχζε
κε γλψκνλα πσο ζα κπνξνχζε απηφ λα εθαξκνζηεί ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Μάιινλ γη’
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απηφλ ηνλ ιφγν νδεγείηαη ζηε θαηλνκεληθά θαζηζηηθή άπνςε ηεο ζπλερνχο
απφξξηςεο ησλ ηερλψλ πνπ ηνλ δηέθξηλε.
Παξαηεξνχζε πσο νη λένη, θαη νη απαίδεπηνη γεληθψο, ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν κε ην
ζπλαίζζεκα παξά κε ην λνπ. Έξγα γηα παξάδεηγκα πνπ απνηεινχλ πξφηππα
αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. Μήδεηα) θαη πνπ είλαη ηθαλά λα θνξηίζνπλ
ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο λένπο θαη λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε ελδερφκελεο αξλεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο, έιεγε πσο ζα πξέπεη λα απαγνξεπζνχλ. Μφλν φηη πξνάγεη ηελ εζηθή
ηειείσζε ησλ αλζξψπσλ, ζα πξέπεη λα επαηλείηαη ζηα πιαίζηα κηα θνηλσλίαο.
Πνιινί ζα κπνξνχζαλ βηαζηηθά λα νδεγεζνχλ ζην πφξηζκα πσο ν Πιάησλαο είρε κηα
ζηελφκπαιε άπνςε γηα ηηο ηέρλεο θαη γεληθφηεξα γηα ηε κνπζηθή. κσο ζπλέβαηλε
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εληειψο ην αληίζεην. Ήηαλ βαζχο γλψζηεο θαη ιάηξεο ηεο
κνπζηθήο. κσο επεηδή αηζζαλφηαλ σο θίλδπλν ηελ ηεξάζηηα δχλακε θαη επηξξνή πνπ
κπνξεί ε κνπζηθή λα αζθήζεη ζηα ήζε ηεο θνηλσλίαο, αλαγθαδφηαλ λα νδεγεζεί ζηε
κέζνδν ηεο θαζηζηηθήο απόξξηςεο, κηαο θαη ηνλ θχξην ξφιν πνπ εληφπηδε ζηελ
κνπζηθή ήηαλ απηφο ηεο εζηθήο δηάπιαζεο.
Γελ ζθεπηφηαλ δειαδή κε αηζζεηηθό θξηηήξην κα κε εζηθό.
(Παχινο Κατκάθεο, 2007, ζει.3-4, 19-23)
-Ιδανική πολιηεία & νόμοι
Έλα απφ ηα έξγα πνπ δηακφξθσζαλ ηε δπηηθή ζθέςε είλαη ε ηδαληθή πνιηηεία ηνπ
Πιάησλα. ’ απηφ ην έξγν ζεσξείηαη απηνλφεηε ε εζηθή δύλακε ηεο κνπζηθήο. Έηζη
ζε πνιιά ζεκεία ηνπ ν Πιάησλαο εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ θαηάπησζε ηεο
κνπζηθήο ζηελ επνρή ηνπ, κηαο θαη έρεη αξρίζεη λα πεξηνξίδεηαη ε αμία ηεο απιψο
ζηελ ηέξςε ηνπ αθξναηή. Ο Πιάησλαο κνηάδεη λα δηαζέηεη κηαλ απζηεξή άπνςε
γεληθψο γηα ηα πξάγκαηα. θέπηεηαη πσο κηαο θαη ε κνπζηθή ζεσξείηαη κηκεηηθή
ηέρλε, πξέπεη λα πξνζέμεη θαλείο πάξα πνιχ γηα λα κελ γίλεη θνηλσλφο ηνπ ρπδαίνπ,
ηνπ βιαβεξνύ θαη ηνπ θαθνύ. πλεπψο αλαγθάδεηαη, αθνχ γλσξίδεη θαη ζεσξεηηθά θαη
πξαθηηθά ηελ δχλακε ηεο κνπζηθήο, λα απνξξίςεη αξκνλίεο, ξπζκνχο, φξγαλα θαη
νηηδήπνηε ζπλάδεη κε ηε καιζαθόηεηα θαη ην επηειέο.
ηελ ηδαληθή πνιηηεία ν Πιάησλαο αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθά ζηε κνπζηθή,
ελψ ζηνπο λόκνπο επεμεξγάδεηαη πεξηζζφηεξν ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ
‘’πηζηεύσ’’ ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα ηνπνζεηεί αξκφδηνπο θξηηηθνχο ζηελ πνιηηεία ηνπ, πνπ ζα έρνπλ ηνλ
ξφιν λα επηβιέπνπλ ηα έξγα ησλ πνηεηψλ πξνηνχ θαηαηεζνχλ ζην θνηλό.
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ηελ εθπαίδεπζε, ιέεη, πσο πξέπεη ην ηξαγνχδη λα δηδάζθεηαη κνλνθσληθά ζηελ
παηδηθή ρνξσδία κε ηαπηφρξνλε δηαθξηηηθή νξγαληθή ζπλνδεία δίρσο πνηθίικαηα θαη
ζνιηζηηθά κέξε πνπ ιεηηνπξγνχλ απαηειά θαη θέξλνπλ ζχγρπζε.
ζνλ αθνξά ζηνπο ελήιηθεο, εθεί επηηξέπεη κνλάρα ηε ζξεζθεπηηθή κνπζηθή θαη ηα
ηξαγνχδηα πνπ εμπκλνχλ ήξσεο θαη επηθαλείο άλδξεο. Απαγνξεχεη ηε κνπζηθή δίρσο
ιφγν, ηηο κεισδίεο θαη ηνπο ξπζκνχο πνπ ζεσξνχληαη αλάμηεο γηα έλαλ ειεχζεξν
άλζξσπν.
Αθφκα θη εδψ θαίλεηαη μεθάζαξα πσο ε θξίζε ηνπ Πιάησλα ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή
δηακνξθψλνληαλ πξσηίζησο απφ ηελ εζηθή επηξξνή παξά απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
νκνξθηά ηεο.
(Annemarie Jeanette Neubecker, 1986, ζει.11, 12, 27-35, 135-152)
-Λόγος και μοσζική
Θα ήηαλ θαιφ λα θαηαλνήζνπκε πσο φηαλ κηιάκε γηα κνπζηθή ζηελ αξραία Διιάδα
ελλννχκε θαζαξά ηε ζχδεπμε κεηαμχ ιόγνπ θαη κνπζηθήο. Πνιινί κεγάινη θηιφζνθνη
– παηδαγσγνί ηεο επνρήο φπσο ν Πιάησλαο, δελ κπνξνχζαλ λα αληηιεθηνχλ κηα ηφζν
ζπνπδαία ηέρλε δίρσο ηελ παξνπζία ιφγνπ. Μάιηζηα πίζηεπαλ πσο ε κνπζηθή δίρσο
ιφγν πνπ νπζηαζηηθά δελ ζήκαηλε δηδαρή, ήηαλ έλα θαηψηεξν είδνο ηέρλεο πνπ δελ
κπνξνχζε ζε θακία πεξίπησζε λα ζηαζεί ζε κηα θνηλσλία. Σελ απνθαινχζαλ κάιηζηα
απιψο ‘’ηέρλε’’ κε ηελ έλλνηα πνπ ελλννχκε ζήκεξα ηνπο ηερλίηεο. Απηφ ζπλέβαηλε
δηφηη ηεο έιιεηπε ην ζηνηρείν ηεο ‘’κίκεζεο’’, ελψ κνπζηθή ζήκαηλε = απηόο πνπ
αζρνιείηαη κε ηηο κνύζεο θαη είρε θαζαξά αλψηεξν θαη πην πλεπκαηηθφ ραξαθηήξα.
Αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο είλαη αμηνζεκείσην πσο ε κνπζηθή ζηελ αξραία Διιάδα
ζεσξείηαη ε ύςηζηε κνξθή έθθξαζεο θαζψο ζπλδχαδε εθπιεθηηθά ηνλ ιφγν, ηε
κεισδία θαη ηελ θίλεζε ή αλ πξνηηκάηε ην πλεχκα, ηελ ςπρή θαη ην ζψκα. Σν
κπζηηθφ απηήο ηεο ηειεηφηεηαο θξχβνληαλ ζην ζηνηρείν ηνπ ξπζκνύ θαζψο ελππάξρεη
θαη ζηνλ ιφγν θαη ζηε κεισδία θαη ζηελ θίλεζε.
(Edward A. Lippman, 1999, ζει.23)
-Το ζσμπόζιο
Γηαβάδνληαο θαλείο ην ζπκπόζην ηνπ Πιάησλα νδεγείηαη γεληθά ζην ζπκπέξαζκα πσο
ην ζπκπόζην ήηαλ κηα πνιχ ζπνπδαία ππφζεζε θαη είρε ηδηαίηεξε ζέζε κέζα ζηελ
θνηλσλία θαη δε ηελ αξηζηνθξαηηθή. ην ζπκπόζην ζπκκεηείραλ νη επηθαλέζηεξνη
θηιφζνθνη πνπ θνπβέληηαδαλ ππφ ηελ επήξεηα κέζεο. Ο Πιάησλ αθήλεη λα ελλνεζεί
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πσο αθφκα θαη εθεί ελεξγφ θαη ζεκαληηθφ ξφιν έπαηδε ε κνπζηθή θαη ε εζηθή ηεο
αμία. Δπίζεο ζπκπεξαίλνπκε πσο γεληθά ε έλλνηα ‘’θηιόζνθνο’’ άξρηζε λα
αληηθαζηζηά ηνλ ‘’δάζθαιν κνπζηθήο’’ θαη πσο ε θηινζνθία ζηγά – ζηγά έπαηξλε κηαλ
αλψηεξε κνξθή κνπζηθήο.
Δπίζεο ν Πιάησλ ζην ζπκπόζην ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή κε έλαλ ηξφπν ζαλ λα έρεη
ζπλνδεπηηθφ ραξαθηήξα ζηελ φιε θαηάζηαζε. Έηζη νδεγεί ηνπο ζπλδαηηπκφλεο ηνπ
κνηξαία ζηελ αλαδήηεζε κηαο αλψηεξεο κνξθήο επηθνηλσλίαο πνπ ηειηθά ηελ
εληνπίδνπλ ζηε θηινζνθηθή θνπβέληα. Δδψ έρνπκε αηξάληαρηα επηρεηξήκαηα πνπ καο
βνεζνχλ λ’ αληηιεθηνχκε ην πψο έβιεπε ν Πιάησλαο ηελ παηδεία θαη ηα εζηθά
ηδεψδε.
(Edward A. Lippman, 1999, ζει.32, 34)
-Ο Έλληνας Όμηπορ και ο δσηικός Πλάηυναρ
Μειεηψληαο έλα κεγάιν κέξνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζπγγξακκάησλ θαηαιήγνπκε
ζην ζπκπέξαζκα πσο ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ Διιήλσλ νθείινληαλ θπξίσο ζηελ
πνίεζε. Γειαδή ν κεξνο ζα κπνξνχζε λα απνθαιεζηεί θαη πλεπκαηηθφο παηέξαο
ηεο Διιάδαο, ελψ ν Πιάησλ πλεπκαηηθφο παηέξαο ηεο δχζεο. Ωζηφζν ζπλερίδνληαο
ηηο έξεπλέο καο δηαπηζηψλνπκε πσο ε θηινζνθία αληί λα ζηέθεηαη δίπια ζηελ πνίεζε
κε ζεβαζκφ θαη κε εθηίκεζε γηαηί νπζηαζηηθά πξνέξρεηαη απφ εθείλε, ζηέθεηαη
απέλαληί ηεο θαη ηελ θαηαθξίλεη. Ζ θηινζνθία δειαδή θαηεγνξεί ηελ πνίεζε πσο
βαζίδεηαη ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηα ρεηξνπηαζηά παξαδείγκαηα θαη φρη ζηα αθεξεκέλα.
Με απνηέιεζκα λα δηδάζθεη θαη άζρεκα πξάγκαηα
-Απότειρ ηος Πλάηυνα καηά ηος Δςπιπίδη
Αμίδεη λα αλαθέξνπκε έλα σξαίν παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηνλ Πιάησλα. Σνλ ξψηεζαλ
θάπνηε πσο ηνπ θαίλνληαλ νη κπζνινγηθέο αλαθνξέο ηνπ Δπξηπίδε ζην έξγν ηνπ.
Δθείλνο απάληεζε πσο είλαη ζίγνπξα αιεζηλέο. κσο, ιέεη, ν πνηεηήο δελ πξέπεη
πάληνηε λα παξνπζηάδεη ηελ αιήζεηα θαη απηφ γηαηί πνιιέο θνξέο ε αιήζεηα είλαη
αηζρξή. Πξέπεη λα θαλεξψλνπκε ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο λένπο κνλάρα ην θαιφ, άξα
ε αιήζεηα δελ είλαη πάληνηε θξηηήξην ηεο αμίαο ηεο ηέρλεο (έλα ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ε ‘’Μήδεηα’’ ηνπ Δπξηπίδε. Ζ Μήδεηα απνηεινχζε έλα θαθφ
πξφηππν γπλαίθαο θαη κεηέξαο).
Απηή είλαη κηα πνιχ βαζηθή άπνςε πνπ αλαπηχζζεη δηαξθψο ν Πιάησλαο ζηελ
πνιηηεία θαη ζηνπο λόκνπο. Γηδάζθεη δειαδή πσο ζηελ ηέρλε πξέπεη λα ιακβάλνπκε
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ππφςε καο θαη ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχκε θάηη. Γελ πξέπεη απιψο λα
θαηαζέηνπκε ηελ αιήζεηα, κα λα ζθεθηφκαζηε θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε αιήζεηα
απηή ζηελ θνηλσλία, ζηνπο κεγάινπο αλζξψπνπο θαη ζηηο εχπιαζηεο ςπρέο ησλ λέσλ.
Σα άζρεκα πξέπεη λα απνθξχπηνληαη φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ηέρλεο.
(Edward A. Lippman, 1999, ζει.36, 37)
-Τίμαιος και η επιθςμία ηος μελλοθάναηοσ υκπάηη
Ο Πιάησλαο πίζηεπε πσο δελ ππάξρεη ρεηξφηεξνο ηξφπνο γηα λα θαηαζηξέςεηο κηα
θνηλσλία απφ ην λα ηελ αλαηξέθεηο κε κνπζηθή άζεκλε. Οη έθιπηνη (=αθφιαζηνη)
κνπζηθνί θζφγγνη κπνξνχλ πνιχ εχθνια, ράξε ζηελ παληνδπλακία ηεο κνπζηθήο, λα
εηζρσξήζνπλ ζηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ θαη λα ηνπο δηαθζείξνπλ πνιχ εχθνια.
Δπίζεο ην ηεξαηώδεο θαη ην θξηθαιέν κπνξεί λα δηεηζδχζεη απφ θζφγγνπο πνιχ
ηξαρείο. Ζ άζεκλε κνπζηθή, πξφζζεηε ν Πιάησλαο, έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δηαπιάζεη
αληίζηνηρα πλεχκαηα, νπφηε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε κνπζηθή πξέπεη λα
είλαη ζεκλή θαη φρη ζειππξεπήο ή άγξηα.
Ο θηιφζνθνο γξάθεη ζηνλ ‘’Τίκαην’’ πσο νη κνχζεο δψξηζαλ ηε κνπζηθή ζην
αλζξψπηλν γέλνο φρη γηα λα αξθείηαη ζε κηαλ αλφεηε θαη εθήκεξε ηέξςε αιιά γηα ηνλ
πςειφηαην ζθνπφ ηεο αηαξαμίαο ηεο ςπρήο. Ζ κνπζηθή ηεο απόιαπζεο ηζρπξίδεηαη ν
Πιάησλαο απνηειεί ηελ αξρή ηεο εζηθήο θαη ζσκαηηθήο θαηάπησζεο πνπ πνιιέο
θνξέο θαηαιήγεη ζε αζζέλεηεο.
Έλα αθφκε ζπγθινληζηηθφ παξάδεηγκα, πνπ δηαζψδεηαη ζηα έξγα ηνπ Πιάησλα, είλαη
εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ σθξάηε. Ωο γλσζηφλ ν κεγάινο θηιφζνθνο
θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην κε ηελ θαηεγνξία πσο δηέθζεηξε ηνπο λένπο κε ηηο
πεξίεξγεο ηδέεο ηνπ. Σξεηο – ηέζζεξηο κέξεο ινηπφλ πξηλ ηελ εκέξα πνπ φξηζαλ πσο
έπξεπε λα πηεη ην θώλεην, εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα κάζεη λα παίδεη θηζάξα. ε
απηνχο πνπ απνξνχζαλ κε ηελ κάηαηε επηζπκία ηνπ, απαληνχζε πσο άιινο ρξφλνο δελ
είρε κείλεη γηα λα κάζεη κνπζηθή θαη δηέηαμε ηνπο θίινπο ηνπ κεηά ηνλ ρακφ ηνπ λα
πξνζθέξνπλ επραξηζηήξηα ζπζία ζηνλ ζεφ Αζθιεπηφ πνπ ζεσξνχληαλ ν πξνζηάηεο
ηεο ηαηξηθήο.
(εξγθέτ ακπνπηίλ, 2005, ζει.17-21)
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-υκπάηηρ και μοςζική, Πλάηυναρ, εκπαίδεςζη και εσνομία
Ο κεγάινο θηιφζνθνο σθξάηεο πνπ, παξεκπηπηφλησο δελ έγξαςε πνηέ ηίπνηε θαη φηη
γλσξίδνπκε γη’ απηφλ θαη ηελ ζθέςε ηνπ ην γλσξίδνπκε απφ ιεγφκελα καζεηψλ ηνπ
θαη θπξίσο ηνπ καζεηή ηνπ Πιάησλα, ζέινληαο λα παξνκνηάζεη κε θάηη ηε θηινζνθία
ή ηελ ηέρλε ηνπ ‘’ζθέπηεζζαη’’, δελ βξήθε θαηαιιειφηεξν παξάδεηγκα απφ ην λα ηελ
εμηζψζεη κε ηε κνπζηθή. Έιεγε πσο ‘’θηινζνθία είλαη ε κεγίζηε κνπζηθή’’.
Ο Πιάησλαο ζηε ζπλέρεηα ζε πνιιά έξγα ηνπ ηνλίδεη ηνλ ζπνπδαίν δηαπαηδαγσγηθφ
ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο. Πίζηεπε πσο αλ θάπνην λεαξφ παηδί δηδαρηεί ηελ αξκνλία
ηεο κνπζηθήο θαη αληηιεθηεί ηελ ‘’επλνκία ’’(= ε εθαξκνγή ησλ θαιψλ λφκσλ) πνπ
ηελ δηέπεη, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα παηδηά πνπ δελ ηελ έρνπλ δηδαρηεί ζα είλαη ζε
πιενλεθηηθφηεξε ζέζε θαζψο απηή ε επλνκία ζα ηνλ θαζνδεγεί θαη ζα ηνλ
πξνζηαηεχεη.
Σψξα γηα λα αλαθεξζνχκε πην ζπγθεθξηκέλα ζην παηδαγσγηθφ κνπζηθφ ζχζηεκα ηεο
επνρήο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο πεξηειάκβαλε ην ηξαγνχδη,
ηελ εθκάζεζε ελφο νξγάλνπ θαη ηνλ ρνξφ. ηαλ ιέκε ηξαγνχδη ελλννχκε θάπνην
κεινπνηεκέλν πνίεκα ή θάπνην ρνξηθφ απφζπαζκα απφ θάπνηα ηξαγσδία. Δπίζεο
πεξηειάκβαλε ηελ απαγγειία επηθψλ θαη ιπξηθψλ πνηεκάησλ κε ζπλνδεία ιχξαο.
Αξγφηεξα θαζψο νη λένη σξίκαδαλ θαη κεγάισλαλ πήγαηλαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα
εθκάζεζεο ηεο κνπζηθήο. Γηδάζθνληαλ θεξεηπείλ ηελ αξκνλία πνπ ζήκαηλε θάηη ζαλ
καζεκαηηθή ζεσξία.
Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί μαλά εδψ είλαη πσο, φηαλ νη αξραίνη Έιιελεο
αλαθέξνληαλ ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε, δελ αλαθέξνληαλ κνλαρά ζηηο κεισδίεο θαη
ζηα φξγαλα, κα θαη ζην θνκκάηη ηεο θηινινγηθήο θαη θαιιηηερληθήο πξνζέγγηζεο εθπαίδεπζεο. Σν νπνίν βέβαηα δηδάζθνληαλ κέζσ ησλ κχζσλ θαη κέζσ ηεο
απνκλεκφλεπζεο πνηεκάησλ. Οη Αζελαίνη πίζηεπαλ πσο φια απηά ηα πςειά λνήκαηα
έπξεπε λα απνδνζνχλ θαη κε κνπζηθή, γηα λα απνθηήζεη ν καζεηήο θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, ψζηε ε εθπαίδεπζε ηνπ λα είλαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο
νινθιεξσκέλε.
(Θεφδσξνο Καξδήο, 1997, ζει.238-244)
-Πεπί ήθοσς και εκπαίδεσζης
ηαλ αλαθεξφκαζηε ινηπφλ ζην κνπζηθφ ήζνο ελλννχκε ηε ζχδεπμε ησλ αξκνλίσλ
θαη ησλ ξπζκψλ ηεο κνπζηθήο θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηελ ςπρή. Αλαιφγσο
δειαδή πσο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αξκνλίεο θαη ηνπο ξπζκνχο ζα δηακνξθψζνπκε
θαη κηαλ αληίζηνηρε ςπρηθή θαηάζηαζε. Απηφο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νη αξραίνη

30

Έιιελεο έδηλαλ ηεξάζηην βάξνο ζηε κνπζηθή δηαπαηδαγψγεζε. Δίραλ αληηιεθηεί ηε
δχλακε ηεο κνπζηθήο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δηαπιάζεη ραξαθηήξεο.
Ο Πιάησλαο έιεγε ζηνλ Πξσηαγφξα πσο νη κνπζηθνδηδάζθαινη ηεινχλ ζπνπδαίν
θνηλσληθφ έξγν θαζψο θαηαθέξλνπλ λα πεξάζνπλ ζηνπο λένπο ηηο αξκνλίεο θαη ηνπο
ξπζκνχο, λα ηνπο θάλνπλ γλψξηκνχο ησλ. Οη λένη κε ηε κνπζηθφηεηα πνπ ιακβάλνπλ
γίλνληαη νινέλα θαη εκεξόηεξνη θαη πην πξνζαξκνζηηθνί. Μελ μερλάηε, έιεγε ν
Πιάησλ, πσο νιφθιεξε ε δσή είλαη κηα πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο. Σα αλζξψπηλα ήζε
εμαξηψληαη απφ ηα ήζε ηεο κνπζηθήο.
(φισλαο Μηραειίδεο, 2003, ζει.134-138, 218)

Πιάησλαο

Αζθιεπηόο – πξνζηάηεο ηεο ηαηξηθήο

31

3.3. Απιζηοηέληρ
-Ζ αλλαγή ηηρ μοςζικήρ ζηην εποσή ηος Απιζηοηέλη
Μεηά ην 450 π.ρ. παξαηεξνχκε κηαλ αιιαγή αηζζεηηθώλ απαηηήζεσλ. Ζ κνπζηθή
απνρσξίδεηαη ηνλ ιφγν θαη γίλεηαη πην δεμηνηερληθή. Λεο θαη ‘’ραιαξώλεη’’ ν
απζηεξφο εθπαηδεπηηθφο ηεο ραξαθηήξαο θαη παίξλεη ηελ ζθπηάιε ε ηέξςε ηεο ςπρήο
ησλ αθξναηψλ. Ζ κνπζηθή απφ ηφηε ζεσξείηαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ζεκεξηλή
ζεκαζία ηεο.
Έλα άιιν αμηνπξφζεθην γεγνλφο είλαη πσο ε αιιαγή απηή ζπλέπεζε κε ηελ παξαθκή
ηεο πόιεο – θξάηνπο. πλεπψο ίζσο λα κελ είλαη δηφινπ ηπραίν ην γεγνλφο ηεο
ραιάξσζεο κηαο θαη θινλίδνληαλ φιε ε απζηεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
-Ελεύθερος και ανελεύθερος άνθπυπορ
Δθείλε ηελ επνρή έηπρε λα δήζεη θαη ν Αξηζηνηέιεο, ν νπνίνο νπζηαζηηθά
δηακφξθσζε ηελ αηζζεηηθή ηεο κνπζηθήο. Πνιχ ελδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε πνπ
παξαζέηεη ζηα ‘’πνιηηηθά’’ ηνπ. Δθεί ν θηιφζνθνο θάλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηέρλεο
γηα ειεύζεξνπ θαη αλειεύζεξνπ αλζξψπνπ. Μνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηνλ δηαρσξηζκφ
απηφλ είλαη ν ‘’ζθνπόο’’ γηα ηνλ νπνίν αζθνχληαη νη ηέρλεο.
Γηα παξάδεηγκα αλ έλαο άλζξσπνο αζθεί ηέρλε γηα πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο, ηφηε ε
ηέρλε απηή είλαη άμηα ελφο ειεχζεξνπ αλζξψπνπ κηαο θαη ζα ηνλ βειηηψζεη θαη
πλεπκαηηθά θαη εζηθά. Δλψ αλ αζθεί ηέρλε πξνο φθεινο άιισλ ηφηε ζεσξείηαη δνύινο
κηαο θαη είλαη ζηελ ππεξεζία άιισλ. Έλαο δηαζθεδαζηήο δειαδή. Υπεξέηεο.
Απηφ βέβαηα δελ ηζρχεη κνλαρά γηα ηελ κνπζηθή. Τπήξρε κηα γεληθφηεξε άζρεκε
αληίιεςε εθείλε ηελ επνρή γηα ηελ ‘’εξγαζία’’. Έρεηε αλαξσηεζεί πνηέ πσο ε ιέμε
‘’δνπιεηά’’ πεγάδεη απφ ηελ ιέμε ‘’δνπιεία’’;
Γελ λννχληαλ πσο κπνξεί λα ππάξμεη ειεχζεξνο άλζξσπνο πνπ εξγάδεηαη. Ζ εξγαζία
αθνξνχζε κνλαρά ηνπο δνχινπο.
Δλ νιίγνηο πίζηεπαλ πσο αλ θάπνηνο θάλεη θάηη ή καζαίλεη θάηη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
ηφηε δελ ραξαθηεξίδεηαη ‘’αλειεύζεξνο’’ κηαο θαη βξίζθεηαη ζηνλ δξφκν ηεο αξεηήο.
Δπίζεο νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ επ’ ακνηβή ζεσξνχληαλ απαξάδεθηεο
κηαο θαη απαζρνινχζαλ ην κπαιφ γηα ινγαξηαζκφ άιινπ θαη δελ ην άθελαλ λ’
αλαπηπρηεί φπσο πξέπεη.
(Γεκήηξεο Γηάλλνπ, 1995, ζει.72-75)
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-Σα πολιηικά και η εηςμολογία ηηρ λέξηρ ‘’ζτολείο’’
Μεξηθέο απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο απφςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηε κνπζηθή, ην ήζνο
θαη ηελ εθπαίδεπζε παξαηίζεληαη ζηα ‘’πνιηηηθά’’ ηνπ.
Αξρηθά ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο ‘’ζρνιείν’’ είλαη ε ‘’ζρόιε’’ πνπ ζα πεη: ρξνληθή
αλάπαπια, αξγία. Οη αξραίνη Έιιελεο έβιεπαλ ηελ μεθνχξαζε ζαλ κηα ππέξνρε
επθαηξία γηα λα κάζνπλ, λα δηδαρηνύλ. Δμ νπ θαη ε ιέμε ‘’α-ζρνιία’’ πνπ κε ην
ζηεξεηηθφ ‘’α’’ δειψλεη ηελ εξγαζία δίλνληαο ηεο φκσο κηα έλλνηα ππνηηκεηηθή κηαο
θαη παξεκπνδίδεη ηελ πξνζσπηθή εμέιημε, κεηψλνληαο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν.
ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα βγάινπκε έλα ζπνπδαίν εζηθφ δίδαγκα,
ζπγθξίλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέπηνληαλ νη αξραίνη Έιιελεο ζε ζρέζε κε ην
ζχγρξνλν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα πνπ δίλεη απνθιεηζηηθά πξνηεξαηφηεηα ζηελ
εξγαζία θαη νπζηαζηηθά ζηελ ππνδνχισζε ησλ αλζξψπσλ.
-Ζ μοςζική υρ εσταρίζηηζη μα όσι υρ παιτνίδι
Σψξα φζνλ αθνξά ηε κνπζηθή ν Αξηζηνηέιεο πξνβιεκαηηδφηαλ ηδηαίηεξα γηα ηελ
ρξεζηκφηεηά ηεο θαη γηα ην αλ πξέπεη λα δηδάζθεηαη σο θάηη αλαγθαίν φπσο ηα
γξάκκαηα πνπ θαζηζηνχλ ην νλ, άλζξσπν θαη φρη αλδξάπνδν, θαη φπσο ε γπκλαζηηθή
πνπ εμπγηαίλεη.
Άξρηζε ινηπφλ λα αλαπηχζζεη ηελ άπνςε πσο κάιινλ ε κνπζηθή ππάξρεη γηα λα
θάλεη ηηο ειεχζεξεο ψξεο καο επράξηζηεο κηαο θαη ε επδαηκνλία είλαη ζηε θχζε ηεο.
κσο δελ ζα πξέπεη λα ηελ αληηκεησπίδνπκε κφλν σο παηρλίδη, αθνχ είλαη
απνδεδεηγκέλν πσο φπνηνο παίδεη δελ δηδάζθεηαη. Ζ κάζεζε θνπξάδεη γηαηί βειηηψλεη
θαη φπνηνο γίλεηαη θαιχηεξνο θαηαβάιεη θφπν.
Ζ κνπζηθή φπσο έρνπκε πεη πνιιάθηο είλαη κηα κηκεηηθή ηέρλε εζώλ. Καη απηφ είλαη
πάξα πνιχ εχθνιν λα απνδεηρηεί κηαο θαη αιιάδνληαο ηηο κεισδίεο θαη ηνπο ξπζκνχο
ζε έλα κνπζηθφ έξγν παξαηεξείηαη θαη ε ελαιιαγή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην
αθξναηήξην. Ζ κνπζηθή έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κηκείηαη ηε ιχπε θαη ηε ραξά θαη έλα
ζσξφ άιια αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία θαη λα ηα
κεηαιακπαδεχεη ζηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ επεξεάδνληαο ηεο.
Έηζη ινηπφλ θαηαιήγεη ν Αξηζηνηέιεο ε κνπζηθή έρεη θαη δηδαθηηθφ θαη απνιαπζηηθφ
ραξαθηήξα.
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-Ο πόλορ ηος ασλού και ο μύθος ηος
Ζ ιύξα ζεσξνχληαλ πην ζεβαζηφ φξγαλν γηα ηελ εθπαίδεπζε απ’ φηη ν απιόο πνπ
ζεσξνχληαλ αληηζέησο ρπδαίν. Σν ‘’απιίδεηλ’’ έπαηξλε ζπλήζσο ηε κεηαθνξηθή
έλλνηα ηεο απνπιάλεζεο, ηεο ζαγήλεο, ηεο γνεηείαο κε απνηέιεζκα λα πξνβιεκαηίδεη
δηφηη φπσο νη νκεξηθέο ζεηξήλεο θαηέιπε ηε ινγηθή. Ήηαλ ζαθέο δειαδή πσο αξθεηέο
θηινζνθηθέο ζρνιέο ην πξνηηκνχζαλ απιψο σο φξγαλν δηαζθέδαζεο πνπ επηθέξεη
θάζαξζε.
(M. L. West, 1999, ζει.43-50, 218-221, 338-348)
Μηιψληαο ινηπφλ γεληθά γηα ηα κνπζηθά φξγαλα ν Αξηζηνηέιεο, ζηέθεηαη θπξίσο
ζηνλ απιό. Σνλ απιό ηνλ ζεσξεί απαγνξεπκέλν φξγαλν γηα ηελ εθπαίδεπζε θη απηφ
δηφηη ηνλ ραξαθηεξίδεη αλήζηθν θαη δηεγεξηηθό. Δίλαη έλα κνπζηθφ φξγαλν πνπ απιψο
αξκφδεη ζε έξγα φπσο νη ηξαγσδίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θάζαξζε.
‘’Η κνπζηθή ηεο θάζαξζεο ραξίδεη επδαηκνλία ζηνπο αθξναηέο δίρσο λα ηνπο κνιύλεη
κε αλήζηθα ζηνηρεία’’.
Απηφ φκσο πνπ ηνλ ελνρινχζε πεξηζζφηεξν είλαη πσο ην παίμηκφ ηνπ εκπφδηδε ηελ
απαγγειία ηνπ δηδαθηηθνχ ιφγνπ κηαο θαη παηδφηαλ κε ην ζηόκα. ε αληίζεζε κε ηελ
ιχξα πνπ επέηξεπε ην κνπζηθό – απαγγειηηθό ζηπι πνπ ζεσξνχληαλ ην θιαζηθφ
ηδεψδεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο θαη πνπ ήζειε ηνλ καζεηή λα ηξαγνπδάεη
δηδαθηηθά – εζηθά ηξαγνχδηα θαη λα ηα ζπλνδεχεη κε θάπνην φξγαλν ν ίδηνο. Απηφο
ήηαλ θαη έλαο ιφγνο πνπ απαγνξεχνληαλ ζηελ εθπαίδεπζε ν απιόο, πέξα απφ ηνλ
νξγηψδε ραξαθηήξα ηνπ.
Μάιηζηα έλαο σξαίνο κύζνο πνπ εκπλεχζηεθαλ νη πξνεγνχκελεο γεληέο, ήζειε ηελ
ζεά Αζελά λα δεκηνπξγεί ηνλ απιό θαη χζηεξα λα ηνλ θαηαζηξέθεη. Έιεγαλ πσο φηαλ
πήγαηλε λα παίμεη ηξφκαδε κε ηελ αζρήκηα πνπ πξνθαινχζε ζηηο εθθξάζεηο ηνπ
πξνζψπνπ ηεο. Οπζηαζηηθά επξφθεηην πεξί κηαο αιιεγνξίαο, αθνχ ε ζεά Αζελά ήηαλ
ε ζεά ηεο ζνθίαο θαη ν απιόο δελ ζπλέβαιιε θαζφινπ ζηελ δηάπιαζε ηνπ λνπ.
-Πεπί μοςζικήρ παιδείας
Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηε κνπζηθή παηδεία ήηαλ ε εμήο:
ηζρπξίδνληαλ πσο είλαη αδχλαην λα θξίλεη θαλείο ην ηη είλαη θαιό θαη εζηθό ζε έλα
κνπζηθφ έξγν ή ηνπιάρηζηνλ πάξα πνιχ δχζθνιν, εάλ δελ γλσξίδεη πξαθηηθά ηε
κνπζηθή.
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Πίζηεπε αθξάδαληα ζπλεπψο πσο πξέπεη νη λένη λα εθπαηδεχνληαη θαηάιιεια, ψζηε
λ’ απνθηνχλ θαη ηελ πείξα ηεο πξάμεσο γηα λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ ζσζηά ηε
κνπζηθή.
ζν είλαη λένη θαη καζεηεπφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε
κνπζηθψλ έξγσλ, φκσο φηαλ ελειηθησζνχλ φρη κφλν δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ
ζηνπο κνπζηθνχο αγψλεο αιιά δελ ζα πξέπεη λ’ αζρνινχληαη θαζόινπ κε ηα κνπζηθά
φξγαλα. Θα πξέπεη απιψο λα απνιακβάλνπλ ην εζηθφ θαη ην θαιφ σο αθξναηέο, αθνχ
ζα έρνπλ κάζεη λα ην δηαθξίλνπλ ήδε απφ ηα ληάηα ηνπο, θαη λα απνξξίπηνπλ ην θαθφ
θαη ην αλήζηθν. Γελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κνπζηθέο παξαζηάζεηο
δεμηνηερληθέο ή δηαζθεδαζηηθέο κηαο θαη δελ είλαη άμηεο ειεύζεξνπ αλζξώπνπ, αθνχ ν
νξγαλνπαίθηεο ζπλήζσο εξγάδεηαη γηα λα δηαζθεδάζεη ηνπο άιινπο θαη φρη γηα ηελ
πξνζσπηθή ηνπ εζηθή βειηίσζε. Οη αθξναηέο (ην κέζν ιατθφ αίζζεκα) ιφγσ ηνπ φηη
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αδαείο θαη άκνπζνη, είλαη πνιχ εχθνιν λα πιαλέςνπλ
ηνλ κνπζηθφ θαη λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε κνλνπάηηα ζθνηεηλά, θαηώηεξα θαη αλήζηθα.
(Αξηζηνηέιεο, άπαληα, ζει.152-187)
-Πεπί διαγωγής και αιζθηηικής (με ηη ζύγσπονη έννοια)
Ο Αξηζηνηέιεο πνιιέο θνξέο αλαθέξεη ηε ιέμε ‘’δηαγσγή’’. Δηπκνινγηθά ζα πεη = ε
ζπκπεξηθνξά, ην θέξζηκν, ν ηξόπνο δσήο. Πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο πσο ν
θηιφζνθνο ζπλδχαδε απηήλ ηελ ιέμε κε ηελ ζρνιή – ειεύζεξνο ρξόλνο. Πξφζζεηε πσο
ηνλ ειεχζεξν ρξφλν πξέπεη λα ηνλ εθκεηαιιεύεηαη ν άλζξσπνο θαη λα ηνπ πξνζθέξεη
νκνξθηά θαη επραξίζηεζε. Ζ κνπζηθή έιεγε πσο είλαη ε θαηαιιειφηεξε γη’ απηφλ ηνλ
ζθνπφ, κηαο θαη απφ φιν ηνλ θφζκν ζεσξείηαη επράξηζηε.
ε απηφ ην ζεκείν γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο ε κνπζηθή
αξρίδεη θαη ζπκθηιηψλεηαη κε έλλνηεο φπσο επραξίζηεζε, νκνξθηά θαη γεληθφηεξα κε
ηελ έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο, φπσο ηελ αληηιακβαλφκαζηε ζήκεξα.
Ο Αξηζηνηέιεο είλαη ν πξψηνο θηιφζνθνο πνπ πέξα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα
ηεο κνπζηθήο θαη ηεο εζηθήο ηειείσζεο εληνπίδεη θαη κηα ειεπζεξία έθθξαζεο.
Αλαθαιχπηνληαο ηνλ φξν ‘’δηαγσγή’’ ν Αξηζηνηέιεο νπζηαζηηθά δηεπξχλεη ηελ
δνγκαηηθή άπνςε ηνπ Πιάησλα πεξί εζηθήο εθπαίδεπζεο θαη καο δσξίδεη ηα θιεηδηά
πνπ αλνίγνπλ ηελ πφξηα ηνπ αλεμεξεχλεηνπ σο ηφηε ρψξνπ πνπ νλνκάδεηαη
‘’αηζζεηηθή’’.
Σέινο κηα αθφκα πνιχ ζεκαληηθή επηζήκαλζε πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη πσο κε ηε
‘’δηαγσγή’’ αληηιακβαλφκαζηε ην πφζν ζεκαληηθφο ήηαλ γηα ηελ επνρή εθείλε ν
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ειεχζεξνο ρξφλνο. ε ζχγθξηζε κε ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ
πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ αλειεπζεξία, ηελ εξγαζία θαη ηελ λνεηηθή αλαπεξία.
(Παχινο Κατκάθεο, 2004, ζει.11-19, 47-48, 85-111)

Αξηζηνηέιεο

Δηδάζθνληαο ηνλ κέγα Αιέμαλδξν

Τα εζηθά Νηθνκάρεηα ζηα ιαηηληθά
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3.4. Γιαθοπέρ Πλάηυνα και Απιζηοηέλη
-Ο Αξηζηνηέιεο αλαγλσξίδεη ζηε κνπζηθή πέξα απφ ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη λα
επεξεάδεη ηε ήζε θαη κία άιιε πιεπξά. Απηήλ ηεο θάζαξζεο θαη ηεο απφιαπζεο πνπ
εηζπξάηηεη θάπνηνο ελ ψξα αλάπαπζεο - ραιάξσζεο. πλεπψο απνξξίπηεη ηνλ απιφ
απφ ηελ εθπαίδεπζε αιιά φρη απφ ηελ θνηλσλία, κηαο θαη ηνπ πξνζδίδεη ηδηφηεηεο
θάζαξζεο. Δληνπίδεη δειαδή ζηε κνπζηθή ηε βαζηθφηεξε θαη επγελέζηεξε ηδηφηεηα
ηεο πνπ είλαη ε εζηθή εθπαηδεπηηθή επίδξαζε, φκσο ζεσξεί πσο είλαη θαη έλα
ιπηξσηηθφ κέζνλ έθθξαζεο θαη ςπραγσγίαο ηεο πιαηηάο κάδαο. ε αληίζεζε κε ηνλ
Πιάησλα πνπ εληειψο δνγκαηηθά ππνζηεξίδεη κνλάρα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηεο ηδηφηεηεο
κέζσ ηνπ ιφγνπ.
(Annemarie Jeanette Neubecker, 1986, ζει.11, 12, 27-35, 135-152)
-Μία άιιε δηαθνξά ησλ δχν κεγάισλ θηινζφθσλ φζνλ αθνξά ηε κνπζηθή είλαη ε
εμήο: ν Πιάησλαο βιέπεη ζηε κνπζηθή έλαλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα πνπ ηνλ
ζπζρεηίδεη κε ηελ ζξεζθεπηηθή ιαηξεία, κηαο θαη ν δηδαθηηθφο ιφγνο εμπκλνχζε ηνπο
ζενχο ή ηνπο επηθαλείο άλδξεο. Δλψ ν Αξηζηνηέιεο παξακεξίδεη ηνλ ζξεζθεπηηθφ
ραξαθηήξα θαη αλαδεηθλχεη πεξηζζφηεξν ηνλ θνζκηθφ.
ε γεληθέο γξακκέο ν Αξηζηνηέιεο καο παξνπζηάδεη δπν επίπεδα ηεο κνπζηθήο. ην
έλα επίπεδν ε κνπζηθή έρεη εζηθφ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη δχζθνιε ε
εθκάζεζε ηεο κηαο θαη ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Σν
δεχηεξν είλαη ην ρακειφ επίπεδν πνπ απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ επηδηψθνπλ κνλαρά
φηη ηνπο πξνθαιεί επραξίζηεζε θαη πνπ δηαθαηέρνληαη απφ έλζηηθηα δσψδε ή απφ
παηδηθέο παξνξκήζεηο.
-Ωξαίν είλαη θαη ην ζρφιην πνπ θάλεη γηα ην ‘’θνηλό’’. Ηζρπξίδεηαη πσο νη πνιινί
κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ νξηζκέλεο θνξέο θαιχηεξα έλα έξγν απφ έλαλ. Δίλαη πην
θαινί θξηηέο απφ έλαλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κεηψλεηαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο
θξίζεο κέζα ζην ζχλνιν θαη βγαίλεη νπζηαζηηθά κηα κέζε άπνςε. Φπζηθά φηαλ
αλαθεξφηαλ ζην θνηλό ν Αξηζηνηέιεο ελλννχζε ηνπο πνιίηεο πνπ δελ παξαλνκνχλ.
Ο Πιάησλαο αληηζέησο δελ εθηηκνχζε θαζφινπ ηελ γλψκε ηνπ πιήζνπο. Θεσξνχζε
πσο ην πιήζνο έρεη πνιιέο θνξέο άζρεκα θαη αγειαία έλζηηθηα θαζψο θαη αλήζηθα
ηδεώδε.
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Οχηε βέβαηα ν Αξηζηνηέιεο ηνπ είρε ηπθιή εκπηζηνζχλε ζηελ θξίζε ησλ εζψλ ηεο
ηέρλεο απφ ην πιήζνο. Δκπηζηεχνληαλ πξσηίζησο ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ.
-Μηα άιιε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν θηινζφθνπο είλαη ε εμήο: ν Πιάησλαο δελ
κπνξνχζε λα αληηιεθηεί ζε κηα κνπζηθή δίρσο ιφγν ην λφεκά ηεο. Θεσξνχζε πσο
είλαη αθαηαλφεην θαη πσο απνπξνζαλαηνιίδεη ηνλ αθξναηή απφ ηελ αιήζεηα, κηαο θαη
ν θαζέλαο κπνξεί λα νξακαηηζηεί φηη ζέιεη.
Αληηζέησο ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε πσο ε κίκεζε πνπ πεηπραίλεηαη είλαη θακηά
θνξά αξηηφηεξε θαη απφ ηελ κίκεζε πνπ πεηπραίλεηαη κέζσ ηεο δσγξαθηθήο.
Ζ δσγξαθηθή θαη ε γιππηηθή έιεγε, γηα παξάδεηγκα, πσο είλαη ζε ζέζε λα κηκεζνχλ
έλαλ άλζξσπν ζε κηα θαηάζηαζε ή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζεζε, αιιά είλαη
αλίθαλεο λα κεηαθέξνπλ ζηνλ ζεαηή ηε δηάζεζε απηή. Δλψ ε νξγαληθή κνπζηθή
κπνξεί. Μπνξείο δειαδή λα δσγξαθίζεηο έλα ζιηκκέλν θνξίηζη ηέιεηα, φκσο δελ
κπνξείο λα κεηαδφζεηο ην αίζζεκα ηεο ιχπεο, φπσο κπνξείο κε ηε κνπζηθή.
ην έξγν ‘’πεξί ςπρήο’’ ππάξρεη κηα πξφηαζε πνπ δηθαηνινγεί ηα παξαπάλσ
ιερζέληα. Λέεη:
‘’θνβέξεο θαη ηξνκεξέο εηθόλεο ηεο δσγξαθηθήο ηέρλεο αθήλνπλ ζεαηέο αδηάθνξνπο θαη
αζπγθίλεηνπο’’.
(…μικρή αναθορά ζηην έννοια ηης ‘’ζσγκίνηζης’’
ζτεηικά με ηην ηέτνη…)
Δηπκνινγηθά ε ιέμε ‘’ζπγθίλεζε’’ ζα πεη απηφ πνπ είλαη ηθαλφ λα βάιεη ζε δηαδηθαζία
θίλεζεο ηελ ςπρή. Απηφ πνπ ηελ επεξεάδεη θαη ηελ θάλεη λα ληψζεη ζπλαηζζήκαηα.
Απηφ πνπ ηελ ‘’θηλεί’’ κε ηελ έλλνηα πσο ηελ βγάδεη απφ ηελ αηαξαμία ηεο.
(M. L. West, 1999, ζει.43-50, 218-221, 338-348)
Μηα γεληθή δηαπίζησζε πνιιψλ είλαη πσο απφ φιεο ηηο αηζζήζεηο καο κνλάρα ε αθνή
είλαη εθείλε πνπ κπνξεί λα ‘’ζπγθηλήζεη’’ ηελ ςπρή. Να ηεο πξνθαιέζεη δηέγεξζε, λα
ηελ θηλήζεη βγάδνληάο ηελ απφ ηελ αηαξαμία ή αθφκα γηαηξεχνληαο ηελ απφ ηα
άζρεκα αηζζήκαηα πνπ ηελ θπξίεςαλ.
Ο Θεφθξαζηνο ιέεη πσο ήζνο έρεη κφλν εθείλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αθνή. Μφλν
εθείλν δηαζέηεη ‘’θίλεζε’’ πνπ είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ ςπρή καο.
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Ζ άπνςε απηή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο πιαζηηθέο ηέρλεο
(αξρηηεθηνληθή, γιππηηθή, δσγξαθηθή), ζηελ πνίεζε θαη ζηελ κνπζηθή.
(Annemarie Jeanette Neubecker, 1986, ζει.11, 12, 27-35, 135-152)
(…επιζηροθή ζηις διαθορές ηων δύο θιλοζόθων…)
-Ο Αξηζηνηέιεο κειεηψληαο ηελ αλζξψπηλε ςπρή θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο
δελ ππάξρεη λφεκα λα πξνζπαζείο λα επηβάιεηο ηε κνπζηθή πνπ ζα ήζειεο λα αθνχεη
ν θφζκνο, φπσο θάλεη ν Πιάησλαο. Θεσξνχζε πσο ε αλζξψπηλε θχζε ππαγνξεχεη ην
επίπεδν πνπ είλαη ηθαλφο ν θαζέλαο λα θαηαθηήζεη.
-Ο Αξηζηνηέιεο ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ πξνζπάζεζε λα θαηαγξάςεη ηελ επνρή ηνπ
φζν θαιχηεξα κπνξνχζε. Γη’ απηφ θαη αλαθέξνληαλ ζεηηθά ζηελ νξγαληθή κνπζηθή
πνπ εθείλν ηνλ θαηξφ θαίλεηαη πσο άξρηζε λα αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηελ πνίεζε. ε
αληίζεζε γηα αθφκα κηα θνξά κε ηνλ Πιάησλα πνπ αξληφηαλ ηελ επνρή ηνπ θαη πνπ
πξνζπαζνχζε λα εκθπζήζεη ζηελ θνηλσλία κία κνπζηθή, φπσο ν ίδηνο είρε
νξακαηηζηεί ζηελ ηδαληθή πνιηηεία ηνπ.
(Παχινο Κατκάθεο, 2004, ζει.11-19, 47-48, 85-111)

(ην ρέξη ηνπ Πιάησλα δείρλεη πξνο ηα επάλσ ζπκβνιίδνληαο ηελ ηδαληθή πνιηηεία ελώ
ηνπ Αξηζηνηέιε πξνο ηα θάησ ζπκβνιίδνληαο ηελ γλώζε κέζσ ησλ εκπεηξηώλ)
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3.5. Οπιζμένερ απότειρ άλλυν θιλοζόθυν

-Πλούηαπσορ
Ο Πινχηαξρνο θαίλεηαη πσο ζπκθσλεί κε ηνλ Πιάησλα θαζψο εθθξάδεη ηελ
παξαθάησ γλψκε:
‘’ε άζρεκε κνπζηθή δηακνξθώλεη αλάινγε εζηθή ζ’ έλαλ ραξαθηήξα κα θαη ζ’ έλα
νιόθιεξν γέλνο. Φαύιε κνπζηθή θαη πνλεξά ηξαγνύδηα έρνπλ θαηαζηξεπηηθό
απνηέιεζκα ζε κηα θνηλσλία θαζώο δεκηνπξγνύλ δηεθζαξκέλεο δσέο, εμαπιώλνπλ
ζειππξέπεηα θαη καιζαθόηεηα’’.

-Απιζηείδηρ
Ο Αξηζηείδεο πξνζζέηεη επί ηνχηνπ πσο, ‘’δελ ππάξρεη αλζξώπηλε πξάμε πνπ λα
γίλεηαη ρσξίο κνπζηθόηεηα’’.
Δπίζεο ηζρπξίδεηαη πσο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ ην ήζνο πνπ αζθνχλ ζηελ ςπρή νη
ςειέο λφηεο – κεισδίεο απφ ηηο ρακειέο. Τπνζηήξηδε αθφκα πσο νη ξπζκνί έπξεπε λ’
αξρίδνπλ απφ ηε ζέζε ηνπ κέηξνπ γηαηί βνεζνχλ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξν ηε
λφεζε θαη ηελ εξεκία ηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ξπζκνχο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ άξζε ηνπ
κέηξνπ θαη κεηαδίδνπλ πλεπκαηηθή αλαξρία θαη ηαξαρή.
(φισλαο Μηραειίδεο, 2003, ζει.134-138, 218)

-Γημόκπιηορ
Ο Γεκφθξηηνο πίζηεπε πσο ηα ζεκέιηα ηεο ζεσξίαο πεξί ήζνπο ήηαλ ε ζπκκεηξία. Ζ
επδαηκνλία ή ε επζπκία εγθαζίζηαηαη κέζα ζηνλ άλζξσπν αλαιφγσο κε ηε ζπκκεηξία
ηεο δηαγσγήο ηνπ. Σν θαιώο θέξεζζαη δειαδή είλαη ε πεγή ηεο επδαηκνλίαο θαηά ηνλ
Γεκφθξηην. Σν εζηθφ ηδεψδεο πνπ δίδαζθε είρε λα θάλεη κε ηελ επηπρία, ε νπνία δελ
θψιηαδε κέζα ζηα πινχηε, ζηα πιηθά θαη ζην ζψκα, κα ζηελ ςπρή.
(Θεφθηινο Βέτθνο, 1998, ζει.144-145, 154, 222-223)

-Δπίκηηηορ
Γελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη νη θηιφζνθνη ηεο αξραηφηεηαο πνπ ζπλέδεζαλ ηε κνπζηθή θαη
γεληθφηεξα ηελ ηέρλε κε ηελ εζηθή θαη γεληθφηεξα κε ηε ζξεζθεία θαη ην λφεκα ηεο
δσήο.
Ο Δπίθηεηνο έγξαθε πσο ‘’είλαη ζεκάδη αθπΐαο ε έληνλε ελαζρόιεζε κε ηα ζσκαηηθά,
όπσο είλαη ε πνιιή γπκλαζηηθή, ην πνιύ θαγεηό, ην πνιύ πνηό, ην πνιύ απνπάηεκα, ε
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πνιιή ζπλνπζία. Απηά πξέπεη λα γίλνληαη σο πάξεξγν. Οιόθιεξε ε πξνζνρή πξέπεη λα
είλαη ζηξακκέλε πξνο ηελ δηαλόεζε’’.
Καη ε θηινζνθία – δηαλφεζε είλαη φπσο είπε θαη ν σθξάηεο ε κέγηζηε κνπζηθή.
Δπίζεο ν Δπίθηεηνο παξνκνηάδεη ηνλ άλζξσπν κε εζνπνηφ πνπ παίδεη έλαλ ξφιν,
φπσο ζε κηα αξραία ηξαγσδία. Πίζηεπε πσο ηνλ ξφιν ζηνλ δίλεη ν ζεφο. Δίηε είλαη
κηθξφο θαη αζήκαληνο είηε κεγάινο θαη ζπνπδαίνο εζχ πξέπεη λα ην αληηιεθηείο απηφ
θαη λα ηνλ ππνζηεξίμεηο ζηνλ κέγηζην βαζκφ πνπ κπνξείο. Απηφ είλαη ην ρξένο ζνπ
επί ηεο γεο.
(Δπίθηεηνο, 2005, ζει.33, 65)

Πινύηαξρνο

Γπλαίθα πνπ παίδεη ιύξα

41

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο
Φπειδεπίκορ Νίηζε
-Δμθάνιζη και ανάπηςξη ηος διονςζιακού
ίγνπξα έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηινζφθνπο φισλ ησλ επνρψλ ζεσξείηαη ν
γεξκαλφο Φξεηδεξίθνο Νίηζε. Ο ιφγνο πνπ αλαθέξεηαη ζ’ απηήλ ηελ εξγαζία είλαη φηη
επί ηεο νπζίαο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην ζέκα κηαο θαη ζεσξείηαη ιάηξεο ηεο αξραίαο
ειιεληθήο θηινζνθίαο (εηδηθφηεξα ησλ πξνζσθξαηηθψλ) θαη ιάηξεο ηεο κνπζηθήο
γεληθφηεξα.
Σν ζχγγξακκα ηνπ ‘’ε γέλλεζε ηεο ηξαγσδίαο κέζα από ην πλεύκα ηεο κνπζηθήο’’ είρε
σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ αλαγέλλεζε ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ηελ επαλαθνξά ηνπ
ηξαγηθνύ θαη γεληθφηεξα κέζα απφ ηελ ηζνξξνπεκέλε ζπλχπαξμε ηνπ δηνλπζηαθνύ
ζηνηρείνπ κε ην απνιιψλην.
Ο ηξαγηθόο πνιηηηζκόο γελληέηαη πάλσ ζηε ιεπηή ηζνξξνπία ηεο ηξέιαο εθείλνπ πνπ
κεζά θαη εθείλνπ πνπ νλεηξεύεηαη κέζσ ησλ ςεπδαηζζήζεσλ ηνπ.
Σν δηνλπζηαθφ ζηνηρείν εκθαλίδεηαη πξσηαξρηθά ζηνπο βάξβαξνπο ηεο αλαηνιήο πξηλ
ηελ άλζηζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Κχξηεο ηδηφηεηεο ηνπ είλαη ηα όξγηα θαη ε κέζε.
Ζ κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηε θξίθε θαη ν ρνξφο ηνλ ξπζκφ ηνπ
‘’πξσηαξρηθνύ Είλαη’’.
Δθείλν ηνλ θαηξφ ηαπηφρξνλα ζηνλ πξψηκν ειιεληθφ θφζκν ηνπ Οκήξνπ θαη ηνπ
Ζζίνδνπ θπξηαξρεί ην απνιιψλην πνπ δεκηνπξγεί ςεπδαηζζήζεηο πνπ ηνλψλνπλ ην
αίζζεκα ηνπ επ δελ, ελψ νη πιαζηηθέο ηέρλεο γλσξίδνπλ εθπιεθηηθή άλζηζε.
Σν απνιιψλην ζεσξείηαη ε αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο ελψ ην δηνλπζηαθφ ε θαηαζηξνθή
ηεο.
Σνλ 6ν αηψλα π.Υ εηζξέεη ην δηνλπζηαθφ ζηνλ ειιεληθφ θφζκν. Αξρίδεη φκσο λα
δηαθνξνπνηείηαη απφ ην βάξβαξν θαη ην άγξην θαζψο ζπγθξνχεηαη κε ην ήδε
εδξαησκέλν ζηελ θνηλσλία απνιιψλην ζηνηρείν. ’ απηφ ην ζεκείν ν Νίηζε θάλεη
έλαλ ζαθή δηαρσξηζκφ. Αλαθέξεη πσο ην ειιεληθφ δηνλπζηαθφ ζηνηρείν δελ ζεσξείηαη
πηα σο εγθαηάιεηςε ηνπ ‘’είλαη’’ φπσο ην βάξβαξν, κα ζπκθηιίσζε καδί ηνπ.
Σαπηφρξνλα εθείλν ηνλ θαηξφ ν κπζηηθηζκφο, ε καγεία θαη ην ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν
ηεο ιαηξείαο θαηαθιχδεη ηελ Διιάδα. Οη νξγηαζηηθέο ηειεηέο πνπ ζπλνδεχνληαη κε
ηελ κέζε είλαη ζην δελίζ ηνπο θαη νπζηαζηηθά κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζαλ ηνλ
ζξίακβν ηεο ζέιεζεο γηα δσή. Σν δηνλπζηαθφ επηβάιιεηαη ζηνλ ειιεληθφ θφζκν ζαλ
κηα εθθσθαληηθή θξαπγή πνπ εθθξάδεη ηελ ππεξβνιή, ηελ εδνλή θαη ηελ γλψζε.
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’ έλα δαηκνληθφ ηξαγνχδη ην άηνκν ππέθππηε ζηελ ιήζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζπλεπψο
θαη ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Ξερλνχζε ηα απνιιψληα κέηξα θαη φξηα. Ζ
ππεξβνιή παξνπζηάδνληαλ σο αιήζεηα.
Σν δηνλπζηαθφ ν Νίηζε ην ζεσξνχζε βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ.
-Ζ ένυζη ηος απολλώνιος και ηος διονςζιακού και η δημιοςπγία ηος ηπαγικού.
Σνλ 5ν αηψλα π.Υ ζην απφγεην ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ φπνπ ην αληηζεηηθφ δεχγνο
‘’απνιιώλην – δηνλπζηαθό’’ ελψλεηαη. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζχδεπμεο, απηνχ ηνπ
γάκνπ είλαη ε γέλλεζε ηεο ηξαγσδίαο θαη ηνπ ηξαγηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ έλσζε κνπζηθήο θαη ρνξνύ..
Ο Νίηζε ζεσξεί ηελ ηξαγσδία σο ην ύςηζην δεκηνχξγεκα ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Ζ
έλσζε ησλ δχν ζεψλ πνπ αληηκάρνληαλ. Σνπ ζενχ Απφιισλα, ζενχ ηνπ κέηξνπ θαη
ηνπ Γηφλπζνπ, ζενχ ηεο κέζεο θαη ησλ νξγίσλ, δεκηνπξγνχζε νπζηαζηηθά έλα
κεηαθπζηθφ ζαχκα. ηελ αηηηθή ηξαγσδία εκθαλίδεηαη κηα απφ ηηο ζπάληεο ζηηγκέο
ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζην απνιιψλην θαη ην δηνλπζηαθφ θαη δσνπνηφ ζηνηρείν.
Ζ ηξαγσδία γελλήζεθε κέζα απφ ην πλεχκα ηεο κνπζηθήο, απφ ηνλ ρνξφ. ηελ αξρή
ήηαλ κφλν ν ρνξόο. Μπξνζηά ζηνλ ρνξφ απηφλ ν άλζξσπνο εθκεδελίδνληαλ. Σα
ράζκαηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, κεηαμχ θξάηνο – θνηλσλίαο ππνρσξνχζαλ κπξνζηά
ζε έλα παλίζρπξν αίζζεκα ελφηεηαο πνπ νδεγνχζε θαηεπζείαλ πίζσ ζηελ θαξδηά ηεο
θχζεο (πξσηαξρηθό είλαη). Ζ χςηζηε νξγηαζηηθή θαηάζηαζε ηεο κνπζηθήο
απνξξνθάηαη απφ ηελ ηξαγσδία, ηειεηνπνηψληαο ηελ κνπζηθή εθθξαζηηθά θαη
δίλνληαο ηεο έλα βαζχ λφεκα. Με ηελ θαζνιηθή δηνλπζηαθή ηζρχ ηεο κνπζηθήο ινηπφλ
ν αθξναηήο έκελε ππνηαγκέλνο ζ’ απηήλ. Έηζη ηνπ δεκηνπξγνχληαλ νη ςεπδαηζζήζεηο
θαη έκπαηλε θαιχηεξα θαη επθνιφηεξα ζηνλ πιαζηηθφ θφζκν ησλ κχζσλ πνπ
εμέθξαδαλ νη ηξαγσδίεο.
-Ζ αναγκαιόηηηα ηηρ μοςζικήρ υρ έκθπαζη ηηρ αβύζζος.
Ο Νίηζε ζεσξνχζε πσο ε κνπζηθή ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαξδηά ηνπ πξσηαξρηθνύ
Ελόο – ράνπο. πλεπψο ηα λνήκαηα πνπ κπνξεί λα εθθξάζεη δελ κπνξνχλ λ’
απνδνζνχλ κε ηελ γιψζζα. Θεσξεί ηελ γιψζζα αλεπαξθέο κέζνλ γηα λα εθθξάζεη
ηνλ βαζχηεξν εζσηεξηθφ θαη απχζκελν θφζκν ηεο κνπζηθήο. Ο Νίηζε ζεσξεί ηελ
κνπζηθή πςειφηεξε ηέρλε απφ φιεο. Αλαθέξεη πσο κφλν ε κνπζηθή κπνξεί λα
εθθξάζεη ηελ θαξδηά ηνπ ράνπο. Έλλνηεο θαη λνήκαηα πνπ δελ κπνξεί λα ηα θηάζεη ν
ιφγνο.
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‘’εθεί πνπ ηειεηώλεη ν ιόγνο αξρίδεη ε κνπζηθή’’.
‘’ε δσή ζα ήηαλ έλα ιάζνο ρσξίο κνπζηθή’’.
πνηνο πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηε κνπζηθή κε ιέμεηο νπζηαζηηθά θάλεη κηα θαθή
ινγνηερλία.
Οη ιέμεηο κφλν θαηά πξνζέγγηζε κπνξνχλ λα πιεζηάζνπλ ηελ κνπζηθή. Πσο είλαη
δπλαηφλ θάπνηνο λα κηκεζεί ιεθηηθά έλλνηεο φπσο ην ράνο, ηελ άβπζζν θαη ην
πξσηαξρηθό Έλα;
Ζ αδπλαηφηεηα πεξηγξαθήο ηεο θαξδηάο ηνπ Είλαη απφ ιέμεηο δειψλεη θαη ηελ
αδπλακία ηνπο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν αθξηβψο ε κνπζηθή θαη ην πλεχκα πνπ ηελ
δηαθαηέρεη σο αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη απνιχησο αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ
ηξαγσδία,
φπσο θαη ε δηνλπζηαθή πξνζέγγηζε.
-Ο θάναηορ ηηρ ηπαγυδίαρ υρ θάναηορ ηος πνεύμαηορ ηηρ μοςζικήρ.
Ο ζάλαηνο ηεο ηξαγσδίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ηελ ζπλφδεπε έξρεηαη κε ηνλ
Δπξηπίδε θαη ηνλ σθξάηε. Ο σθξάηεο εηζάγνληαο δίπια ζην δηνλπζηαθφ θαη ζην
απνιιψλην ζηνηρείν ηελ ινγηθή, νπζηαζηηθά κεηνπζίσζε ηελ καγεία ηεο ηξαγσδίαο ζε
θάηη πνπ δελ γηλφηαλ θαηαλνεηφ κε ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία παξά κφλν κε ην κπαιφ
Ο κχζνο έηζη πεζαίλεη θαη καδί κ’ απηφλ θαη ε κνπζηθή. Σν πλεχκα ηεο ν Δπξηπίδεο,
πνπ επεξεάζηεθε απφ ηνλ σθξάηε, ην ιεειαηεί. Απνκάθξπλε ην δηνλπζηαθφ
ζηνηρείν θαη νπζηαζηηθά ε ηξαγσδία αλαζπγθξνηήζεθε ζε κηα εζηθή – κε δηνλπζηαθή
ηέρλε. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα λέα αληίζεζε, ην δηνλπζηαθό θαη ην ζσθξαηηθό. ην
επξηπίδεην δξάκα δελ επηηπγράλεηαη ην ηξαγηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν γελληέηαη κφλν
κέζα απφ ηελ κήηξα ηεο κνπζηθήο.
πγθξηηηθά κε ηελ φπεξα πνπ ζεσξείηαη θαηά θάπνην ηξφπν ε αληίζηνηρε ηξαγσδία
ηεο επνρήο ηνπ Νίηζε, παξνπζηάδεηαη θαη εθεί πέξα κία αδπλακία αληίιεςεο ηνπ
δηνλπζηαθνχ βάζνπο ηεο κνπζηθήο. Ο Νίηζε πηζηεχεη πσο νη ξίδεο ηεο κνπζηθήο
βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ φπεξα. Αλαθέξεη πσο απέρεη πνιχ απφ ηελ αιεζηλή ηεο αμία
σο δηνλπζηαθό θαζξέθηηζκα ηνπ θφζκνπ. Γίλεηαη ππεξέηεο ησλ θαηλνκέλσλ θαη
δνχινο ησλ θεηκέλσλ.
(Φξεηδεξίθνο Νίηζε, 2010, ζει.11, 29)
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Φξεηδεξίθνο Νίηζε

Αξραία ηξαγσδία

Δηόλπζνο

ρνξόο

Απόιισλαο
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ΔΠΗΛΟΓΟ

-Σπκπεξάζκαηα
Ο Ππζαγφξαο, πνπ πξνζσπηθά ζεσξψ πσο καδί κε ηνλ Ζξάθιεηην αλήθεη ζηνπο
θνξπθαίνπο ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο, ήηαλ ν πξψηνο πνπ αληηιήθηεθε ηηο
ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνπζηθήο θαη πνπ επηλφεζε ηξφπνπο ίαζεο ησλ ςπρψλ
(επηδηφξζσζε ησλ εζψλ κέζσ ησλ ήρσλ). Ο πξψηνο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ έλλνηα ηεο
θάζαξζεο θαη ηεο νκνηνπαζεηηθήο. Αλέπηπμε ηε ζεσξία πεξί επξπζκίαο, πνπ εμεγνχζε
νπζηαζηηθά ην πσο ε αξκνλία ηεο κνπζηθήο πξνζνκνηάδεη κε ηελ αξκνλία ηνπ
ζχκπαληνο, θαη πσο πξνεηνηκάδεη ηνλ άλζξσπν θαιχηεξα γηα ηνλ ζάλαην.
Μίιεζε γηα ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ, πεηξακαηίζηεθε επάλσ ζε
κία παιιφκελε ρνξδή πνπ παξήγαγε ήρν θαη κε καζεκαηηθνχο ιφγνπο ρσξίδνληαο ηε
ζε δηάθνξα ηκήκαηα καο άθεζε θιεξνλνκηά απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα
δηαζηεκηθέο ζρέζεηο.
ηε ζπλέρεηα ν Πιάησλαο, πνπ ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο δπηηθήο ζθέςεο, δε
κπνξνχζε λα δηαλνεζεί κία κνπζηθή δίρσο ηε ζπλνδεία ιφγνπ θαη κάιηζηα
δηδαθηηθνχ. Δλφο ιφγνπ πνπ ζα αλαθέξνληαλ ή ζε θαηνξζψκαηα επηθαλψλ αληξψλ
πνπ ζ’ απνηεινχζαλ πξφηππν γηα ηελ θνηλσλία ή ζε χκλνπο πξνο ηνπο ζενχο. Ο
Πιάησλαο ζεσξνχζε γεληθά πσο ε ηέρλε επεξεάδεη άκεζα ηα ήζε, νπφηε πνιιέο
θνξέο νδεγνχληαλ ζε δνγκαηηθέο αληηιήςεηο θαηά ηεο ίδηαο ηεο ηέρλεο.
Αλαθέξζεθε ζηελ επλνκία πνπ δηαθαηέρεη ηε κνπζηθή θαη πίζηεπε πσο ν λένο πνπ ζα
έρεη δηδαρηεί ηνπο θαινύο ηεο λόκνπο ζα έρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κε
δηαθζαξεί απφ ην αλήζηθν θαη ην αηζρξό ζπγθξηηηθά πάληα κ’ έλα λέν πνπ δελ ηελ έρεη
δηδαρηεί.
Με ην έξγν ηνπ ηδαληθή πνιηηεία νπζηαζηηθά ήηαλ ν πξψηνο καδί κε ηνλ σθξάηε πνπ
επηλφεζαλ έλαλ θαιχηεξν θφζκν ζεσξψληαο ηνλ γήηλν σο θαθέθηππν ηνπ.
Σέινο ν Αξηζηνηέιεο έηπρε λα δήζεη ζε κία επνρή πνπ ε κνπζηθή μέθεπγε απφ ηελ
απζηεξή δηδαθηηθή ηεο πιεπξά θαη νδεγνχληαλ ζε κία άιιε πην ραιαξή θαη
δηαζθεδαζηηθή. ε κία κνπζηθή ηεο ηέξςεο θαη ηεο ςπραγσγίαο ηνπ θνηλνύ. Ο
Αξηζηνηέιεο δελ ηελ απέξξηςε φκσο απηή ηε λέα πηπρή ηεο κνπζηθήο. Μάιηζηα
επέκελε ζηελ άπνςε πσο πάληα πξέπεη ν θηιφζνθνο λα πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ζε
βάζνο ηηο θαηλνηνκίεο ηεο επνρήο ηνπ.
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Γεληθά ν Αξηζηνηέιεο ζπιιακβάλνληαο κία έλλνηα πνπ νλφκαζε δηαγσγή, δειαδή ην
θαιό θέξζηκν, πνπ είρε λα θάλεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ
αλζξψπνπ, νπζηαζηηθά αλαθάιπςε ηελ αηζζεηηθή, δειαδή ηελ απφιαπζε ηνπ σξαίνπ.
Πίζηεπε αθξάδαληα πσο γηα λα θξίλεη θαλέλαο ηε κνπζηθή ζσζηά ζα πξέπεη λα ηελ
έρεη δηδαρηεί πξψηα. Οπφηε έδηλε θαη απηφο έκθαζε ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο πνπ
πεξηειάκβαλε θαη ηελ εθκάζεζε νξγάλνπ. Αξλνχληαλ φκσο θαηεγνξεκαηηθά ηελ
εξγαζία ηνπ επαγγεικαηία κνπζηθνχ. Θεσξνχζε πσο βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία άιισλ
κηαο θαη δηαζθεδάδεη ην θνηλφ πνπ είλαη αδαέο θαη πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα
νδεγήζεη ηνλ κνπζηθφ ζην αηζρξό αθνχ ην πιήζνο είλαη ρακεινχ επηπέδνπ.

-Απόςεηο ηνπ ζπγγξαθέα
Εψληαο φινη καο ζηε ραξαπγή ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο, νπζηαζηηθά είλαη ζαλ λα βηψλνπκε
ην ιπθφθσο ηεο κνπζηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο ηέρλεο.
Σν δηεζλέο δίθηπν θαη ε ππέξ – πιεξνθφξεζε, νη greeklish δηάιεθηνη, ε εμνπζία ηεο
ηειεφξαζεο, ηα δπηηθά θαπηηαιηζηηθά πξφηππα πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ην ρξήκα θαη
ηελ εθήκεξε πξνβνιή – δφμα θηι., φια ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθκή ηεο αλζξψπηλεο
λφεζεο θαη θπζηθά ηεο ηέρλεο.
Γηαβάδνληαο θαλείο απηήλ ηελ εξγαζία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ηνπ δίλεηαη ε
επθαηξία λα γίλεη θνηλσλφο ελφο ζπνπδαίνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ, παξφιν πνπ φπσο
είδακε, είρε θαη απηφο ηα ηξσηά ηνπ ζεκεία. Ωζηφζν φκσο δελ έπαςε πνηέ λα θσηίδεη
κε πλεχκα ηνλ άλζξσπν ρηιηάδεο ρξφληα ηψξα.
Απηφ πνπ ζα ήζεια πξνζσπηθά λα κείλεη ζην κπαιφ ηνπ αλαγλψζηε, είλαη θπξίσο ε
άπνςε ηνπ Πιάησλα.
-Ζ κνπζηθή έρεη ηεξάζηηα δχλακε. Γελ είλαη ηπραίν πσο νη κνπζηθέο αιιαγέο
ζήκαηλαλ πάληα θαη θνηλσληθέο αιιαγέο. πλεπψο πξέπεη λα εληνπίδνπκε ηε
βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζηελ επηξξνή ησλ εζψλ, αιιηψο είλαη
καζεκαηηθά βέβαην πσο ζα επέιζεη ε παξαθκή.
Με ην ηξαγνχδη κπνξεί θαλείο λα μεζεθψζεη έλα έζλνο, λα ην βγάιεη ζηηο πιαηείεο,
κπνξεί λα επαλαζηαηήζεη. Γη’ απηφ ζθέπηεζαη, κήπσο είλαη πξνηηκφηεξν λα
επλνπρίζεηο ηελ ηέρλε δηαηεξψληαο έηζη κία θνηλσλία ζε εζηθφ πςειφ επίπεδν παξά

47

λα επηηξέςεηο ηελ αλεμέιεγθηε ειεπζεξία ηεο πνπ είλαη βέβαην πσο θάπνηε ζα
νδεγήζεη θαη ζε ρπδαία απνηειέζκαηα;
Φπζηθά θαη κπνξεί ν θαζέλαο λα ηζρπξηζηεί πσο κε απηή ηελ άπνςε κνηξαία
νδεγνχκαζηε θαη ζε έλα πιήζνο εξσηεκάησλ.
-Πνηνο ζα νξίδεη ηη είλαη θαιφ; κε πνην θξηηήξην; πνηνο εγγπάηαη πσο ηα εθάζηνηε
ζπκθέξνληα δελ ζα θαηαζηήζνπλ ηελ ηέρλε, ζηξαηεπκέλε;
Γπζηπρψο θαλέλαο δελ ην εγγπάηαη απηφ. Απιψο εθθξάδσ απηή ηελ πεπνίζεζε
πεξηζζφηεξν σο πξνβιεκαηηζκφ.
ίγνπξα εληνπίδνπκε φινη θαη ζηνηρεία απφιαπζεο, αηζζεηηθήο, θάζαξζεο,
δηαζθέδαζεο θαη ραιάξσζεο ζηε κνπζηθή, φπσο αλέθεξε πξψηνο ν Αξηζηνηέιεο.
ίγνπξα ην θαιχηεξν απ’ φια ζα ήηαλ λα θαιιηεξγεζεί ε θξίζε ζηνπο λένπο, ψζηε λα
κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ην άζεκλν θαη λα ην απνξξίπηνπλ φηαλ ηνπο ηπραίλεη
αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο.
κσο επεηδή πξνζσπηθά δελ πξνβιέπσ λα επηηπγράλεηαη άκεζα απηφ κηαο θαη ν
δπηηθφο ηξφπνο ζθέςεο είλαη θαιά εδξαησκέλνο θαη απ’ φηη θαίλεηαη έρεη άιιεο
πξνηεξαηφηεηεο, ζα επηζπκνχζα λα επηκείλνπκε ιηγάθη παξαπάλσ, έζησ θαη ζε
επίπεδν πξνβιεκαηηζκνχ κνλάρα, ζην θαηλνκεληθά ‘’δνγκαηηθφ’’ εξψηεκα πνπ
έζεζα πεξί πεξηνξηζκνχ ηεο ηέρλεο δηαηεξψληαο σο γλψκνλα πάληα, πσο ην εζηθφ
ζηνηρείν είλαη ζεκαληηθφηεξν θαη πην ρξήζηκν ζε κία θνηλσλία απφ ην θαιιηηερληθφ.
Μαθάξη θάπνηε απηά ηα δχν λα θηάζνπλ ζην ζεκείν λα ζεσξνχληαη αιιειέλδεηα θαη
αδηαίξεηα σο κηα έλλνηα νκννχζηα.
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