Ἀπ’ τὴ μοσσικὴ στὴ γραμματική
(Οἱ ἐμμελῶς παίζοντες)
 κνλήξεο θαὶ ζθνηεηλφο θηιφζνθνο, ζὲ κία ἀπ΄ ηὶο πξῶηεο
ἀλαθνξὲο ζηὴλ ἱζηνξία γηὰ ηὴ γιῶζζα, κηιάεη γηὰ ηὴλ ἄξξεθηε
ζχλδεζε κνπζηθῆο θαὶ γξακκαηηθῆο ζηὴλ ὁκηιία ηνῦ ἀλζξψπνπ,
ηνῦ πνιίηνπ θαιχηεξα ζηὴλ ἐπνρή ηνπ· ζηὴλ πξνθιαζηθὴ πεξίνδν
ἔδεζε ὁ Ἡξάθιεηηνο, πξῶηνο ἀλαρσξεηὴο θαὶ ἀξλεηὴο ηῶλ ὅπνησλ
ἀλέζεσλ ηῆο ἀζηηθῆο δσῆο, πξνηηκῶλ ηὴλ ὕπαηζξν ἀπ’ ηὴλ
πινχζηα Ἔθεζν ηῆο Ἰσλίαο. Ἡ ἀλαθνξά ηνπ κᾶο ἀπνθαιχπηεη ηὶο
παιαηφηεξεο ξίδεο ηῆο ζηελῆο ζπλδέζεσο ζηὴλ ἑιιεληθὴ παίδεπζε
κνπζηθῆο θαὶ γξακκαηηθῆο· ἀπ’ ηὸλ Ὅκεξν ἀληιεῖ κᾶιινλ θη ἀπ’ ηὴ
δεκψδε παξάδνζε, ὅπσο ηὸ ἐπαλέιαβε ἑθαηὸ ρξφληα ἀξγφηεξα
θαὶ ηὸ παξέδσζε ζηὶο ἑπφκελεο γεληὲο ὁ σθξάηεο. Σί κᾶο ιέεη ὁ
θηιφζνθνο: «κνπζηθὴ δὲ ὀμεῖο ἅκα θαὶ βαξεῖο καθξνχο ηε θαὶ
βξαρεῖο θζφγγνπο κείμαζα ἐλ δηαθφξνηο θσλαῖο κίαλ ἀπεηέιεζελ
ἁξκνλίαλ, γξακκαηηθὴ δὲ ἐθ θσλεέλησλ θαὶ ἀθψλσλ γξακκάησλ
θξᾶζηλ πνηεζάκελε ηὴλ ὅιελ ηέρλελ ἀπ’ αὐηῶλ ζπλεζηήζαην»1· κᾶο
ἑξκελεχεη ηὴ ιεηηνπξγία ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ηῆο γξακκαηηθῆο ζηὴλ
θαζεκεξηλή καο δσή · ἀλαιφγσο πξὸο ηὴλ γιῶζζαλ καο, ηὴλ
κεηξηθή καο γιῶζζα, δπλάκεζα ἑξκελεῦζαη πνιιὰ ζηὴλ ἐπνρή
καο.
Μᾶο ιέεη, δειαδή, ὁ Ἡξάθιεηηνο ὅηη ζηὴ κνπζηθή, ὅηαλ γίλεη
ἀλάκημε ὀμέσλ θαὶ βαξέσλ θζφγγσλ, ἀιιὰ θαὶ καθξῶλ θαὶ
βξαρέσλ, ζηὶο δηάθνξεο θσλέο, ῥπζκνὺο ηνὺο εἶπαλ ἀξγφηεξα,
ηφηε παξνπζηάδεηαη κία ἁξκνλία,  κνλαδηθὴ ἁξκνλία ηῆο ἰδίαο
ζπλζέζεσο ηῶλ ῥπζκῶλ αὐηῶλ· ὁ θηιφζνθνο ρξεζηκνπνηεῖ ηὸλ
ὅξν θζφγγνη, γηὰ ὅ,ηη ἀπνθαιέζακε ηφλνπο. Σὸ πνιπηνληθὸ
ζχζηεκα ἐθθξάδεη ηὴλ ἁξκνλία ηνῦ ιφγνπ θαὶ ηῆο κνπζηθῆο· ζηὴλ
πξάμε ἀπαληάεη πξσζχζηεξα ζηνὺο δεκνηηθηζηὲο θαὶ θηινιφγνπο
γηὰ ηὸ ἐπηρείξεκά ηνπο ὅηη ἀλαθαιχθζεθε ηὸ πνιπηνληθὸ ζχζηεκα
ζηὴλ ἀιεμαλδξηλὴ ἐπνρή. Μὲ ηὴλ γξακκαηηθὴ ἐληζρχεη ηὰ
ἐπηρεηξήκαηά ηνπ· γξακκαηηθὴ εἶλαη  θξᾶζε θσλεέλησλ θαὶ
ζπκθψλσλ, δηφηη ηὰ ζχκθσλα δὲλ ἔρνπλ θσλὴ θαηά ηὸλ θηιφζνθν
θαὶ ηνὺο γξακκαηηθνχο, θαὶ κὲ ηὴλ θξᾶζε αὐηὴ ζπλίζηαηαη  ὅιε
ηέρλε· δειαδή, κὲ ηὴ κνπζηθὴ ἐπηηπγράλεηαη  ἁξκνλία θαὶ κὲ ηὴ
γξακκαηηθὴ  ηέρλε. Σὴλ εὐαηζζεζία θαὶ ηὴλ δεκηνπξγηθφηεηα
ἀπνδίδεη θάζε ζηηγκὴ  ἁξκνλία, ηὴλ ζηαζεξφηεηα θαὶ ηὴλ
ἐμάξηεζε ζὲ κνληκψηεξε ζρέζε ἐθθξάδεη  ηέρλε ἠ  ηερληθή.
Ἡξαθιείηνπ, ἀπφζπαζκα Β10, Diels, Ἀξηζηνηέινπο, «Πεξί θφζκνπ», παξ. 5,
(396β15-19), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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 ἐπηγξαθφκελνο πξνηξεπηηθὸο ιφγνο, «Πεξί θφζκνπ», ζηὸλ
ὁπνῖν δηαζψζεθε ηὸ ἀπφζπαζκα, δὲλ εἶλαη ηνῦ Ἀξηζηνηέινπο,
παξὰ ηῆο ζρνιῆο ηνπ, κὲ θπκαηλφκελεο κεξνκελίεο θαὶ
ζπγγξαθεῖο, ἀιιὰ αὐηὸ ἀθνξᾶ ηνὺο γξακκαηηθνὺο θη ὄρη ἐκᾶο,
ἔζησ θη ἂλ ἀξρίδεη κὲ ἀθηέξσζε εἰο ηὸλ Ἀιέμαλδξν· ηὸ δηθφ καο
ἐλδηαθέξνλ ἑζηηάδεηαη ζηὴλ ἀλαθνξά, ηξεῖο παξαγξάθνπο
πξνεγνπκέλσο, ὅηη ηὸ ζχκπαλ, ὁ θφζκνο, ἦηαλ ζθαηξηθὸ θαὶ
ἐθηλεῖην γχξσ ἀπὸ δχν ζηαζεξνὺο πφινπο, ηὸλ ἀξθηηθὸ θαὶ ηὸλ
ἀληαξθηηθφ, ὅπσο ηνὺο γλσξίδνπκε ζηὴλ ἀζηξνλνκία· ὡο θάηη ηὸ
αὐηνλφεην πεξηγξάθεη ηὸ ζχκπαλ ὁ Ἀξηζηνηέιεο, δειαδὴ νἱ
καζεηέο ηῆο ζρνιῆο ηνπ, δηφηη καζεηήο ηνῦ θηινζφθνπ ἦηαλ θαὶ ὁ
άκηνο Ἀξίζηαξρνο, ὁ πξῶηνο δηαηππψζαο ηνὺο λφκνπο ηῆο
πεξηθνξᾶο ηῶλ πιαλεηῶλ, ὡο θάηη ηὸ αὐηνλφεην ἀλαθέξεη θαὶ ηὴ
θξάζε ηνῦ Ἡξαθιείηνπ2. Ἡ παξάζεζε ὁινθιήξνπ ηνῦ ζρεηηθνῦ
ἀπνζπάζκαηνο ἐθθεχγεη ηῶλ ὁξίσλ ηῆο κειέηεο· αὐηὴ δὲλ
ἀπνβιέπεη ζηὴλ ἐμάληιεζε ηνῦ ζέκαηνο, παξὰ ζηὴ ζχγθξηζε ηῆο
πξνβιεκαηηθῆο ζηὴλ ἑιιεληθὴ ἀξραηφηεηα θαὶ ζηὴλ ἐπνρή καο, κὲ
ἀλαθνξέο ηεο ζηὴλ θηλεδηθὴ θηινζνθία.
Σὴλ ἴδηα ἀθξηβῶο ἐπνρὴ κὲ ηὸλ Ἡξάθιεηην, ζηὴλ ἄιιε ἄθξε ηῆο
γῆο, ὁ Κνκθνχθηνο εἶρε ἐπηζηξέςεη ζηὴλ γελέζιην πφιε ηνπ, Λνῦ
ηῆο ἐπαξρίαο αληφλγθ, θη εἶρε ἀξρίζεη ηὶο θηινζνθηθὲο παξαδφζεηο
ηνπ, ηὶο ζπλνκηιίεο ηνπ κὲ ηνὺο καζεηέο ηνπ.  Κνκθνχθηνο ιέεη: «ὁ
ἄλζξσπνο ἐξεζίδεηαη ἀπ’ ηὴλ ἀλάγλσζε ηῶλ ᾠδῶλ, ἀπνξξνθᾶηαη
ἀπ’ ηὴλ πξαθηηθὴ ηῆο ηειεηνπξγίαο θαὶ εὐθξαίλεηαη ἀπ’ ηὴλ ἁξκνλία
ηῆο κνπζηθῆο»3. νῦ δίδεηαη  ἐληχπσζε ὅηη νἱ δχν θηιφζνθνη
ἐθθηλνῦλ ἀπ’ ηὶο ἴδηεο ἀλαδεηήζεηο θη ἀπ’ ηὴλ ἴδηα πξαθηηθή· ηὴλ
ἁξκνλία πξνζθέξεη  ζχλζεζε ηῶλ θζφγγσλ, ιέγεη ὁ Ἕιιελ
θηιφζνθνο, ἀπ’ ηὴλ ἁξκνλία ηῆο κνπζηθῆο εὐθξαίλεηαη ὁ
ἄλζξσπνο θαηὰ ηὴλ πξαθηηθὴ ηῆο ηειεηνπξγίαο, ζπκπιεξψλεη ὁ
Κηλέδνο. Οἱ δηαπηζηψζεηο κεηξνῦλ θαὶ κᾶο ἐλδηαθέξνπλ, ἐπεηδὴ
ἀκθφηεξνη ἑζηίαζαλ ηὴλ πξνζνρή ηνπο ζηὴλ ἁξκνλία, ὡο
θαζνξηζηηθὸ παξάγνληα ηῆο ἐιεπζέξαο πξαθηηθῆο ηνῦ ἀλζξψπνπ.

Αὐηφζη, παξ. 2, (391β19-392α5), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
πλνκηιίεο Κνκθνπθίνπ, VIII, 8. Ἡ κεηάθξαζε δηθή κνπ ἔγηλε ἀπ’ ηὰ γαιιηθά,
ἀπ’ ηὸ βιβλίο, Anne Cheng, «Histoi re de la pensé e chinoi se», Seuil, Paris, 1997, ζελ.74.
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Οἱ πεξηπιαλήζεηο καο κᾶο ὁδεγνῦλ, ἕλαλ αἰῶλα πεξίπνπ
ἀξγφηεξα, ζηὸλ σθξάηε, δηφηη θη αὐηὸο ἐλδηαθεξφηαλ πνιὺ γηὰ ηὴ
κειέηε ηῆο κνπζηθῆο· ἐπηκέλνπκε πεξηζζφηεξν ζηὶο ἀλαθνξέο καο
ζηὴλ ἑιιεληθὴ γξακκαηεία, ἐπεηδὴ  πξφζβαζή καο εἰο αὐηὴλ εἶλαη
εὐθνιψηεξε, θη ἐπεηδὴ ἀπνηειεῖ ηὴλ παίδεπζή καο. Ὅηαλ ὁ Πιάησλ
ἀλαθέξεη πιεξνθνξίεο γηὰ ηὶο ηειεπηαῖεο ζηηγκὲο ηνῦ δηδαζθάινπ
ηνπ, ηὶο ὁπνῖεο δὲλ εἶρε δήζεη ὁ ἴδηνο, ἔζησ θη ἂλ γξάθεη γχξσ ζηὸ
385 π.Χ., δνῦζαλ ἀθφκε πνιινὶ Ἀζελαῖνη ηῆο ἐπνρῆο ηνῦ ζαλάηνπ
ηνῦ θηινζφθνπ, ἀθνῦ κφλν δεθαηξία ρξφληα ἦηαλ  δηαθξνξά, θαὶ
δηὰ δψζεο γλψξηδαλ ηὶο ιεπηνκέξεηεο ηῶλ ηειεπηαίσλ ζηηγκῶλ ηνπ,
ἐλῶ κφλν ἑπηὰ ἠ ὀθηψ ρξφληα πξὶλ ηὸλ εἶραλ ἀπνθαηαζηήζεη, ηὸλ
εἶραλ ἀλαθεξχμεη ζεὸ θη εἶραλ θαηαδηθάζεη ζὲ ζάλαην ηνὺο
θαηεγφξνπο ηνπ. πνκέλσο δερφκεζα ὅηη ζεβάζζεθε ηὰ ἱζηνξηθὰ
γεγνλφηα πεξηζζφηεξν, ἀπὸ ὅπσο ἔθαλε ζηνὺο δηαιφγνπο ηῆο
γεξνληηθῆο ηνπ ιηθίαο, ἔζησ θη ἂλ  δηήγεζε ἐθηπιίζζεηαη εἰο ηὴλ
Φιηνῦληα, κεηαμὺ ηνῦ ρεθξάηνπο θαὶ ηνῦ Ἠιείνπ Φαίδσλνο, ὁ
ὁπνῖνο παξεβξίζθεην ζηὶο ηειεπηαῖεο ζηηγκὲο ηνῦ θηινζφθνπ, θη
ἄξα γλψξηδε θαιχηεξα ηὰ δηαδξακαηηζζέληα.
ηὶο ἐξσηήζεηο ηῶλ θίισλ ηνπ ὁ σθξάηεο ἀπαληάεη ὅηη ηὸ
δαηκφληφλ ηνπ ηὸλ ἐπηζθέπηεηαη, αὐηὲο ηὶο ηειεπηαῖεο ζηηγκέο, θαὶ
ηνῦ ἐπηηάζζεη λὰ ἀζρνιεῖηαη κὲ ηὴ κνπζηθή: «Ὦ ψθξαηεο κνπζηθὴλ
πνίεη θαὶ ἐξγάδνπ»4· Σὸ ἐλχπληνλ, γλσξίδσλ ὅηη ζὲ ιίγεο ὧξεο ζὰ
ἔπαηξλε ηὸ θψλεην, ηνῦ ἔδσζε ζαθῆ ἐληνιή, «Ἔ σθξάηε παῖμε
κνπζηθὴ θαὶ ἀζρνιήζνπ κ’ αὐηὴλ»· ἦηαλ ξεηὴ  ἐληνιή, ἴζσο
ἐπεηδὴ δὲλ εἶρε ἀζρνιεζεῖ θαὶ πνιὺ κὲ ηὴ κνπζηθὴ ζὲ ὁιφθιεξε ηὴ
δσή ηνπ, παξὰ ηὴλ θαζεκεξηλή ηνπ ζπληξνθηὰ κὲ κνπζηθνχο, ὅπσο
ηὸλ Γάκσλα, ηνῦ ὁπνίνπ ρξεκάηηζε θαὶ καζεηήο, ὅπσο θαὶ ὁ
Πεξηθιῆο, θαὶ ὁ ὁπνῖνο ἐμνζηξαθίζζεθε, γηὰ ἀληίπνηλα ἐλαληίνλ ηνῦ
κεγάινπ πνιηηηθνῦ, ηνῦ Ππζνθιείδνπ, δηδαζθάινπ ηνῦ Πεξηθιένπο,
θαὶ ηνῦ Ἀγαζνθιένπο, καζεηνῦ ηνῦ Ππζνθιείδνπ θαὶ δηδαζθάινπ
ηνῦ Λακπξνθιένπο, κέινπο ηῆο ζπληξνθηᾶο θη αὐηφο. Αὐηὰ
ἀλαθέξνληαη γηὰ ἕλαλ θαὶ κφλν ιφγν, ἵλα θαηαδείμνπλ, ηὸ πφζνη
ἦηαλ νἱ κνπζηθνὶ ζηὴλ ζηελὴ ζπληξνθηά, πνιηηηθῶλ, ηξαγηθῶλ θαὶ
θηινζφθσλ ζηὴλ θιαζηθὴ ἐπνρή. ηὸλ «Πξσηαγφξα»5 ὁ Πιάησλ
ἀλαθέξεη ηνὺο
κνπζηθνὺο Ππζνθιείδε θαὶ Ἀγαζνθιῆ, ὡο
ἐπηβεβαίσζε ηῆο ζεκαζίαο ηῆο κνπζηθῆο· ιίγα ρξφληα πξὶλ ἀπ’ ηὸλ
«Φαίδσλα» ἐγξάθε κᾶιινλ ὁ «Πξσηαγφξαο», ἐλῶ  ἱζηνξία ηνπ
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Πιάησλνο, «Φαίδσλ», 60ε, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
Σνῦ ίδίνπ, «Πξσηαγφξαο», 316ε.
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δηαδξακαηίδεηαη ζηὶο παξακνλὲο ηνῦ πνιέκνπ. πνκέλσο ηήξεζε
θαὶ ζ’ αὐηὸλ ηὰ ἱζηνξηθὰ γεγνλφηα, ὁπφηε πνιὺ πεξηζζφηεξν ἰζρχεη
αὐηὸ γηὰ ηὸλ «Φαίδσλα». μεγεῖ ζηὴ ζπλέρεηα ὁ σθξάηεο, ὡο
δηθαηνινγία ζηὸλ ἑαπηφ ηνπ, ὅηη δὲλ εἶρε ἀζρνιεζεῖ ἀξθεηὰ κὲ ηὴ
κνπζηθή, παξὰ ηὴλ θαζεκεξηλὴ ζπληξνθηὰ κὲ ὅινπο ηνὺο κεγάινπο
κνπζηθνὺο ηῆο ιιάδνο ἐθείλεο ηῆο ἐπνρῆο, θαὶ ηὸ ἐλχπλην ηὸλ
ἀλαθαινῦζε εἰο ηὴλ ηάμηλ! Σὸ ὑπνγξακκίδεη κάιηζηα κὲ ἔκθαζε:
«λῦλ δ’ ἐπεηδὴ ἥ ηε δίθε ἐγέλεην θαὶ  ηνῦ ζενῦ ἑνξηὴ δηεθψιπέ κε
ἀπνζλῄζθεηλ, ἔδνμε ρξῆλαη, εἰ ἄξα πνιιάθηο κνη πξνζηάηηνη ηὸλ
ἐλχπληνλ ηαχηελ ηὴλ δεκψδελ κνπζηθὴλ πνηεῖλ, κὴ ἀπεηζῆζαη αὐηῷ
ἀιιὰ πνηεῖλ· ἀζθαιέζηεξνλ γὰξ εἶλαη κὴ ἀπηέλαη πξὶλ
ἀθνζηψζαζζαη πνηήζαληα πνηήκαηα θαὶ πεηζφκελνλ ηῷ ἐλππλίῳ»6.
Δἶλαη θαηεγνξεκαηηθὸο πξὸο ηνὺο καζεηέο ηνπ ὁ θηιφζνθνο, ἀιιὰ
θαὶ ἀπνινγεηηθὸο πξὸο ηὸλ ἑαπηφλ ηνπ· ὁκνινγεῖ ηὴλ ἀκέιεηά ηνπ
ἀπέλαληη ζηὴ κνπζηθή, θαὶ κάιηζηα εἰο ηὴλ δεκψδελ, θη ἐπηρεηξεῖ ηὶο
ηειεπηαῖεο ὧξεο ηῆο δσῆο ηνπ ἀλαπιεξῶζαη ηὸ θελφ. Οὔηε ὁ
σθξάηεο, νὔηε ὁ Πιάησλ πηζηεχνπλ ὅηη αὐηὰ ἀπνηεινῦλ ζρῆκα
ιφγνπ, ρσξὶο βαζχηεξν λφεκα· ὁ κεγαιχηεξνο θηιφζνθνο ηνῦ
γξαπηνῦ ιφγνπ θαὶ κὲ ἀλππέξβιεηε θαιιηέπεηα γλψξηδε πνιὺ θαιὰ
ηὸ ηί ἔγξαθε, ὅηαλ νἱ ηειεπηαῖεο ζηηγκὲο ηνῦ δηδαζθάινπ ηνπ
ἀπνηεινῦζαλ θνηλὸ θηῆκα ὅισλ ηῶλ Ἀζελαίσλ, δψλησλ ἀθφκε ηὸλ
πξνθνξηθὸ πνιηηηζκφ.  Πιάησλ ζπλεηδεηὰ ἀλαθέξεη ηὰ πεξὶ
«δεκψδνπο κνπζηθῆο», ὅπσο θαὶ εἰο ἄιιαο πεξηπηψζεηο
ἀλαγλσξίδεη ηὸλ ξφιν ηῆο κνπζηθῆο ζηὴ δσὴ ηνῦ ἀλζξψπνπ, θαὶ
ἰδηαηηέξσο ζηὴλ ἑιιεληθὴ παξάδνζε· ὅηαλ, ινηπφλ, γξάθεη ὅηη ὁ
σθξάηεο εἶπε ζηνὺο καζεηέο ηνπ, ὅηη, ἐπεηδὴ ὁινιθεξψζεθε  εἰο
βάξνο κνπ δίθε, θαὶ ἐπεηδὴ  ἀπνζηνιὴ ηῆο ζεσξίαο εἰο ηὴλ Γῆινλ
δηὰ ηὴλ ἑνξηὴ ηνῦ Ἀπφιισλνο δὲλ ἐπέηξεπε ηὴλ ἐθηέιεζε ηῆο
ζαλαηηθῆο θαηαδίθεο θαηὰ ηὸλ λφκν, πίζηεςε ὅηη ἔπξεπε, ὅπσο
ἄιισζηε κὲ ἐπηηάζζεη ηὸ δαηκφλην, κὲ αὐηὴ ηὴλ κνπζηθὴ λὰ
ἀζρνιεζῶ, θαὶ λὰ κὴλ παξαθνχζσ, παξὰ λὰ ἀζρνιεζῶ, θαηὰ ηὰο
ἐληνιὰο ηνῦ δαηκνλίνπ. Σὰ ὑπφινηπα δὲλ ἐλδηαθέξνπλ θαὶ πνιὺ ηὶο
πεξηπιαλήζεηο καο, παξὰ κφλν  ζχκπησζε ηῆο ἀλαθνξᾶο ζηὴλ
ζπνπδαηφηεηα ηῆο κνπζηθῆο ἀπ’ ηνὺο ηξεῖο κεγάινπο θηινζφθνπο,
Ἡξάθιεηην, Κνκθνχθην θαὶ σθξάηε, ὅπσο θη ἀπ’ ηὸλ Ππζαγφξα.
Ἡ δπηηθὴ θηινζνθηθὴ παξάδνζε ἀπνθεχγεη ζπζηεκαηηθὰ ηὶο
ἀλαθνξὲο ηῶλ ιιήλσλ ζηὴ κνπζηθὴ, ἠ κᾶιινλ θαιχηεξα, ηὸλ
δεζπφδνληα ξφιν ηῆο κνπζηθῆο ζηὴλ ἑιιεληθὴ θηινζνθία· 
δηαθνξὰ κνπζηθῆο θαὶ γξακκαηηθῆο ἀλαθέξεηαη κὲ ηφζν ζαθῆ
ηξφπν, ὅπσο ζηὸλ Ἡξάθιεηην, ζηνὺο Ἕιιελεο θαὶ παξακέλεη ὁ
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ἀθξνγσληαῖνο ιίζνο ηνῦ ιφγνπ ηνπο. Οἱ πξῶηνη ζπζηεκαηηθνὶ
γξακκαηηθνὶ ἐκθαλίζζεθαλ ζηὴλ ἑιιεληζηηθὴ ἐπνρή, ὅηαλ πέξαζε ὁ
ιιεληζκὸο ζηὸλ γξαπηὸ ιφγν, ὡο θπξίαξρν ζηὴλ θαζεκεξηλή ηνπο
παίδεπζε, ὅηαλ ἄξρηζε  ἐμάξηεζή ηνπο ἀπ’ ηὸλ πνιηηηζκὸ ηῆο
ξστθῆο, πξνθιαζηθῆο θαὶ θιαζηθῆο ἐπνρῆο, ὅηαλ ὁ ιφγνο ηνπο
δὲλ ἦηαλ ὁ ιφγνο ηῆο Ἀγνξᾶο, ὁ ἐιεχζεξνο ιφγνο, θαὶ ἀλαδεηνῦζαλ
ὡο δηέμνδν ηὸλ Λφγνλ ηῶλ πξνγφλσλ ηνπο, ὅηαλ δὲλ ἀζθνῦζαλ
ηὴλ ἐιεχζεξε πνιηηηθὴ πξαθηηθή, ἀιιὰ ἀπεδέρζεζαλ ηὴλ ὑπνηαγή
ηνπο, ζηνὺο βαζηιεῖο θαὶ ζηνὺο ηπξάλλνπο, κὲ ὁινθιήξσζή ηεο ηὴλ
ὑπνδνχισζή ηνπο ζηὴ ξσκατθὴ δεζπνηεία.
Ἡ ἔθπησζε ηνῦ ιφγνπ ζηνὺο Ἕιιελεο εἶρε ἀξρίζεη ἀπ’ ηὴλ ἐπνρὴ
ηνῦ Πεινπνλλεζηαθνῦ πνιέκνπ, ὅηαλ παξνπζηάζζεθε  ἔθιπζε
ηῶλ ζῶλ θαὶ  ἐμαρξείσζε ηῶλ ἀλζξψπσλ, θπξίσο ζηνὺο
ἀλειεήηνπο ἐκθπιίνπο πνιέκνπο ηῶλ πφιεσλ· «ῥᾷνλ δ’ νἱ πνιινὶ
θαθνῦξγνη ὄληεο δεμηνὶ θέθιεληαη ἠ ἀκαζεῖο ἀγαζνὶ, θαὶ ηῷ κὲλ
αἰζρχλνληαη, ἐπὶ δὲ ηῷ ἀγάιινληαη»7. Ἡ ἀλαθνξὰ γίλεηαη, δηφηη 
ἔθπησζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο εἶρε ἀληίθηππν ζηὸ
ιφγν ηῶλ ἀλζξψπσλ, ὁ ὁπνῖνο εἶλαη ἄξξεθηα ζπλπθαζκέλνο καδί
ηεο· «θαὶ ηὴλ εἰσζπῖαλ ἀμίσζηλ ηῶλ ὀλνκάησλ εἰο ηὰ ἔξγα
ἀληήιιαμαλ ηῇ δηθαηψζεη»8. Γειαδή, ὁ πξῶηνο ἱζηνξηθὸο θαὶ
θηιφζνθνο καδί, κᾶο ιέεη ὅηη ζηὴ γεληθὴ ἔθπησζε ηῆο ἐιεπζέξαο
πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο θαὶ ηῆο ἐθιχζεσο ηῶλ ζῶλ, ἄιιαμαλ ηὴλ
θαζηεξσκέλε ἔλλνηα ηῶλ ιέμεσλ πξὸο δηθαίσζηλ ηνῦ πνιηηηθνῦ
ηνπο ζθνπνῦ· ἄιιαμαλ ηὴ ζεκαζία ηῶλ ιέμεσλ θαὶ πξνρψξεζαλ
ζηὴλ παξάθξαζε ηῆο ἐλλνίαο ησλ, ὅπσο θαὶ ηῆο πξαθηηθῆο ηνπο.
Γειαδή, νἱ πνιινὶ ὄληεο θαθνῦξγνη ἀπνθαινῦληαλ ἱθαλνὶ θαὶ νἱ
ἀκαζεῖο ἀγαζνί, θαὶ ἔθζαζαλ ζηὸ ζεκεῖν νἱ θαινὶ θἀγαζνὶ πνιίηεο
λὰ αἰζρχλνληαη, λὰ ληξέπνληαη, γηὰ ηὴλ ζηάζε ηνπο θαὶ νἱ
θαθνῦξγνη θαὶ νἱ ἀκαζεῖο λὰ ὑπεξεθαλεχνληαη· ηὰ πξῶηα
ζπκπηψκαηα δηραζκνῦ ηνῦ ιφγνπ παξνπζηάδνληαη ζηὴλ ἑιιεληθὴ
παίδεπζε, ἀιιὰ θαὶ ηῆο ἐθπηψζεσο ηνῦ ἤζνπο ηῶλ πνιηηῶλ, δηφηη
ηὸ ἦζνο δηακνξθψλεηαη ἀπ’ ηὴλ πνιηηηθὴ πξαθηηθή, ἀπ’ ηὶο θηλήζεηο
ηνῦ ζψκαηφο ησλ.
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Ἐπασλῆσαι τὸ Δώριον
ηὸλ Ἀξηζηνηέιε βξίζθνπκε ηὴλ ἀπάληεζε, ὡο πξὸο ηὴ ζεκαζία
ηνῦ ἤζνπο θαὶ ηὴλ ζπλχθαλζή ηνπ κὲ ηὴλ πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ θαὶ ηὴ
κνπζηθή· κὲ θάζε ἀθνξκὴ ὁ θηιφζνθνο ἐμεηάδεη ηὶο ζρέζεηο αὐηέο:
«νἱ δ’ ἐκκειῶο παίδνληεο εὐηξάπεινη πξνζαγνξεχνληαη, νἷνλ
εὔηξνπνη· ηνῦ γὰξ ἤζνπο αἱ ηνηαῦηαη δνθνῦζη θηλήζεηο εἶλαη, ὥζπεξ
δὲ ηὰ ζψκαηα ἐθ ηῶλ θηλήζεσλ θξίλεηαη, νὕησ θαὶ ηὰ ἤζε»9. Ἡ
ἐπηινγὴ ηῆο ἀλαθνξᾶο ἔγηλε γηὰ ηὴλ ἔλλνηα ηῆο ἐκκειείαο, δηφηη
ἐκκειὴο ἀπνθαιεῖηαη ὁ ἔρσλ ηὸ κέινο, ηὴλ ἁξκνλία κέζα ηνπ, ὁ
θαζνξίδσλ ηὴλ πξαθηηθὴ ηνπ θαὶ ηὴλ θαζεκεξηλή ηνπ ζπκπεξηθνξὰ
ἐθ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο, ὁπφηε νἱ ἐκκειῶο παίδνληεο εὐηξάπεινη
ἀπνθαινῦληαη, δειαδὴ εἶλαη ἐπηηήδεηνη θαὶ ἀληαπνθξίλνληαη κὲ
ἐιεπζεξία, εὐθξάδεηα, ἀγρίλνηα θαὶ θνκςφηεηα, θαηὰ ηὸ ιεμηθὸ ηνῦ
Ἀλζίκνπ Γαδῆ· δηφηη πηζηεχεηαη ὅηη αὐηέο νἱ θηλήζεηο ἐθπεγάδνπλ
ἀπὸ ηὸ ἦζνο ηνῦ ἀλζξψπνπ, θαὶ ὅπσο ηὰ ζψκαηα θξίλνληαη ἀπ’ ηὶο
θηλήζεηο ηνπο, ἀπ’ ηνὺο ηξφπνπο ηνπο, ἔηζη θξίλνληαη θαὶ ηὰ ἤζε. 
ηαγεηξίηεο ἐληάζζεη ηὴλ ἔλλνηα ηνῦ ἤζνπο ζηὴ θηινζνθία, κὲ ζαθῆ
δηάθξηζή ηνπ ἀπ’ ηὴλ ζηθὴ θαὶ ηὰ ἤζε.
Ἀπὸ ηί ἐμαξηᾶηαη ηὸ ἦζνο; Ἡ ἀπάληεζε δίδεηαη ζηὰ
«Πξνβιήκαηα» ηνῦ θηινζφθνπ, ἔξγν ηῆο πεξηπαηεηηθῆο ζρνιῆο, ηὸ
ὁπνῖν κεηέθξαζε ζηὴ ιαηηληθὴ πιήξσο θαὶ πηζηῶο ὁ
Θεζζαινληθεὺο Θεφδσξνο Γαδῆο (1370-1478, ἠ 1484) κεηὰ ηὴλ
δηαθπγή ηνπ ζηὴλ Ἰηαιία, ηὸ 1429, ὅηαλ θαηέιαβαλ ηὴλ γελέηεηξά
ηνπ νἱ Σνῦξθνη, ὅπνπ θαὶ ἔκαζε ηὴλ ιαηηληθὴ γιψζζα· κὲ ηὴ
κεηάθξαζή ηνπ ἔδσζε ηὴλ γλσζηή καο κνξθὴ ζηὸ ἔξγν. ηὸ ΗΘ’,
θεθάιαην, «ὅζα πεξὶ ἁξκνλίαλ» γξάθεη: «Γηὰ ηὶ ηὸ ἀθνπζηὸλ κφλνλ
ἦζνο ἔρεη ηῶλ αἰζζεηῶλ; θαὶ γὰξ ἐὰλ ᾖ ἂλεπ ιφγνπ κέινο, ὅκσο
ἔρεη ἦζνο»10. Γειαδή, ηὸ ἦζνο ηνῦ ἀλζξψπνπ δηακνξθψλεηαη
αὐηνκάησο ἀπ’ ηὸλ ἦρν, εἴηε εἶλαη κνπζηθή, εἴηε ἁπιὸο ςφθνο,
ζφξπβνο, δηφηη, ἀπὸ ὅιεο ηὶο αἰζζήζεηο,  ἀθνὴ ἐπεξεάδεη ἀκέζσο
θαὶ ἄκεζα ηὴλ πξαθηηθὴ ηνῦ ἀλζξψπνπ, ἀθφκε θη ὅηαλ δὲλ ἔρεη
κέινο, ἁξκνλία, ἀιιὰ εἶλαη ἁπιὸο ἦρνο, ἁξκνληθὸο ἠ θαὶ ἀινγίαο
ῥπζκφο.
Σὴλ ἀλαθνξὰ ηὴλ ζπκπιεξψλεη ὁ Πινχηαξρνο, εἰο ηὰ
«πκπνζηαθά» ηνπ, ὅηαλ ζηὸ ὄγδν πξφβιεκα, «Σίζη κάιηζηα
ρξεζηένλ ἀθξνάκαζη παξά δεῖπλνλ», ἐμεηάδεη ηὶο ζρέζεηο ηῆο
κνπζηθῆο κὲ ηὸ ἦζνο: «πξφζεζηη δ’ ὑπφθξηζηο πξέπνπζα ηῷ ἤζεη
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ηῶλ ὑπνθεηκέλσλ πξνζψπσλ θαὶ θσλῆο πιᾶζκα θαὶ ζρῆκα θαὶ
δηαζέζεηο ἑπφκελαη ηνῖο ιεγνκέλνηο. ηαῦζ’ νἱ κὲλ αὐζηεξνὶ θαὶ
ραξίεληεο γάπεζαλ ὑπεξθπῶο, νἱ δ’ ἄλαλδξνη θαὶ δηαηεζξπκκέλνη
ηὰ ὦηα δ’ ἀκνπζίαλ θαὶ ἀπεηξνθαιίαλ, νὕο θεζηλ Ἀξηζηφμελνο
ρνιὴλ ἐκεῖλ ὅηαλ ἐλαξκφληνλ ἀθνχζσζηλ, ἐμέβαιινλ· θαὶ νὐ
ζαπκάζαηκ’ ἄλ, εἰ ηὸ πάκπαλ ἐθβαινῦζηλ· ἐπηθξαηεῖ γὰξ 
ζειχηεο»11. Μαθξὰ  ἀλαθνξά, ἀιιὰ ἀπαξαίηεηε, ἐπεηδὴ ἀμηνινγεῖ
ηνὺο δηαιφγνπο ηνῦ Πιάησλνο, ηνὺο δηεγεκαηηθνὺο θαὶ
δξακαηηθνχο, ηνὺο ὁπνίνπο θαὶ ἐπεμεγεῖ ιεπηνκεξέζηεξνλ· θαηὰ
ηὸλ πξῶην θαὶ ηὰο ἀξρὰο ηνῦ δεπηέξνπ κ.Χ. αἰῶλνο ἔδεζε ὁ
Πινχηαξρνο, θαηὰ ηὴ ξσκατθὴ ἐπνρή, ἀπὸ ηὴλ ὁπνία ἐηηκήζε
πνιιαπιῶο ἀπὸ ηνὺο πξψηνπο Ἀλησλίλνπο, ἀιιὰ  θξηηηθή ηνπ
εἶλαη αὐζηεξὰ θαὶ πηζηή. Πξνζηίζεηαη ιέεη ζηνὺο δξακαηηθνὺο
δηαιφγνπο ηνῦ Πιάησλνο θαὶ ὑπφθξηζηο, ῥεηφξεπζηο, ἀπαγγειία,
ἑξκελεία, ἀλάινγε πξὸο ηὸ ἦζνο ηῶλ παξνπζηαδνκέλσλ
πξνζψπσλ, ἀπφρξσζηο ηῆο κνπζηθῆο, πιᾶζκα, ἁξκνληθὴ θσλή,
θαὶ ἐθθνξὰ ηῶλ λνεκάησλ, ζρῆκα, θαὶ δηαζέζεηο, ἀλάινγεο πξὸο
ηὰ ιεγφκελα. αὐηὰ νἱ ἔρνληεο αὐζηεξὸ ἦζνο θαὶ νἱ δηαζέηνληεο
παηδεία, ρξεζηνήζεηα, ζηθὴ δηαγσγή, ἀγρίλνηα θαὶ θνκςφηεηα
ἐθθξάζεσο, νἱ ραξίεληεο δειαδή, ἀγάπεζαλ ὑπεξβνιηθά, ἀιιὰ νἱ
ἄλαλδξνη θαὶ κὲ ηξχπηα ηὰ ὦηα ιφγῳ ηῆο ἀκνπζίαο ηνπο θαὶ ηῆο
ἐιιείςεσο ηῆο αἰζζήζεσο ηνῦ θαινῦ, ἑπνκέλσο νἱ ἀπξεπεῖο,
ἄλνζηνη θαὶ κὲ ρακεξπῆ λννηξνπία, δη’ ἀπεηξπνθαιίαλ, ηνὺο
ὁπνίνπο ιέεη ὁ Ἀξηζηφμελνο ὅηη ἐθβάιινπλ ρνιὴλ θαηὰ ηὸλ ἐκεηφλ,
ὅηαλ ζὰ ἀθνχζνπλ ηὸ ἐλαξκφλην γέλνο, ἐμεδηψρζεζαλ. θαὶ δὲλ ζὰ
ἀπνξήζσ θαζφινπ, ἐὰλ ἀπνβιεζνῦλ δηὰ παληφο· δηφηη ἐπηθξαηεῖ 
ζειχηεο, θαηαιήγεη δηὰ ζηφκαηνο Γηνγεληαλνῦ. Σνὺο εὐζεβεῖο
πφζνπο ηνπ ἐθθξξάδεη ὁ θηιφζνθνο, δηφηη ζηὴ ῥσκατθὴ ἐπνρὴ
εἶραλ ἐπηθξαηήζεη νἱ θεθιαζκέλνη θαὶ νἱ ζειππξεπεῖο ὡο ηξφπνο
δσῆο ζηὴλ αὐηνθξαηνξία, κὲ ἐμαίξεζε ιίγεο ἑιιεληθὲο ρῶξεο θαὶ
κεξηθνὺο ἀπ’ ηνὺο θαηαθηεζέληεο ιανχο, ὅζνη εἶραλ πξνβάιεη
ἀληίζηαζε. Ἀδπλαηνῦλ νἱ ἀρξεῖνη ἀθνῦζαη ἀθφκε ηὸ ἐλαξκφλην
γέλνο ηῆο κνπζηθῆο, δειαδή πξνζεγγίζαη ἔζησ ηὴλ ἐιεπζέξα
πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ ηνῦ πέκπηνπ αἰῶλνο, δηφηη  ηξαγῳδία
ἐδηδάζθεην κφλν ὡο ἔθθξαζε ηνῦ ἐλαξκνλίνπ γέλνπο ηῆο
κνπζηθῆο.
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2
Σξεῖο αἰῶλεο ἀξγφηεξα, ὅηαλ θαζηεξψζε ὡο ἐπίζεκνο ζξεζθεία ὁ
ρξηζηηαληζκφο, εἶλαη δσληαλὴ  ἀλαθνξὰ ζηὴ κνπζηθὴ ὡο
θαζνξηζηηθνῦ παξάγνληνο ζηὴλ δηακφξθσζε ηνῦ ἤζνπο ηνῦ
ἀλζξψπνπ· νἱ παηέξεο ηῆο ἐθθιεζίαο γλψξηδαλ ἄξηζηα ηὴλ ἀξραία
ἑιιεληθὴ γξακκαηεία, ηὴλ ὁπνία εἶραλ ὡο ὁδεγὸ ηῆο δηδαζθαιίαο
ηνπο γηὰ ηὴ γιῶζζα θαὶ ηὴ κνπζηθὴ ηῆο λέαο ζξεζθείαο.  Μέγαο
Βαζίιεηνο ηῆο ἀθηέξσζε ηὴλ ὁκηιία ηνπ, «Πξὸο ηνὺο λένπο, ὅπσο
ἂλ ἐμ ἑιιεληθῶλ ὠθεινῖλην ιφγσλ» θαὶ ἀλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα γηὰ
ηὸλ ξφιν ηῆο κνπζηθῆο, «κὴ δηὰ ηῶλ ὤησλ δηεθζαξκέλελ κειῳδίαλ
ηῶλ ςπρῶλ θαηαρεῖλ. ἀλειεπζεξίαο γὰξ δὴ θαὶ ηαπεηλφηεηνο ἔθγνλα
πάζε ἐθ ηνῦ ηνηνχηνπ δὲ ηῆο κνπζηθῆο εἴδνπο ἐγγίλεζζαη
πέθπθελ»12· δηαρέεη, πιεκκπξίδεη, ηὴλ ςπρὴ ἀπ’ ηὴλ ἀθνή, ἀπ’ ηὰ
ὦηα  δηεθζαξκέλε κεισδία, δηφηη ηὰ ζχκθπηα κὲ ηὴλ ἀλειεπζεξία
θαὶ ηὴλ ηαπεηλφηεηα ἔθγνλα πάζε ἀπ’ ηὴλ κνπζηθὴ αὐηὴ κεισδία
ἀλαδχνληαη. Γειαδή, θάπνηνη ηξφπνη ηῆο κνπζηθῆο, γλσζηνὶ ἀπ’
ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ Ππζαγφξνπ ηνπιάρηζηνλ, ζπλνδεχνληαη ἀξξήθησο
κὲ ηὴλ ἀλειεπζεξία θαὶ ηὴλ ηαπεηλφηεηα, θαὶ παξαζέηεη ζηὴ
ζπλέρεηα κία ἱζηνξία κὲ ηὸλ Ππζαγφξα: «Λέγεηαη δὲ θαὶ
Ππζαγφξαλ, θσκαζηαῖο πεξηηπρφληα κεζχνπζη, θειεῦζαη ηὸλ
αὐιεηὴλ ηὸλ ηνῦ θψκνπ θαηάξρνληα, κεηαβαιφληα ηὴλ ἁξκνλίαλ,
ἐπαπιῆζαί ζθηζη ηὸ Γψξηνλ, ηνὺο δὲ νὕησο ἀλαθξνλῆζαη ὑπὸ ηνῦ
κέινπο, ὥζηε ηνὺο ζηεθάλνπο ῥίςαληαο, αἰζρπλνκέλνπο
ἐπαλειζεῖλ»13. Ἡ ἀλαθνξὰ ηνῦ ἱεξάξρνπ ἐλδηαθέξνπζα, δηφηη κᾶο
ιέεη, ὅηη ὁ Ππζαγφξαο, δειαδὴ ἀλάγεη ηὴλ ἱζηνξία ζηὸλ ἔθην π.Χ.
αἰῶλα, ζπλάληεζε θάπνηε κεζπζκέλνπο θσκαζηέο, ζὲ θάπνηα
βαθρηθὴ ἑνξηή, ηφηε δηέηαμε ηὸλ θαηάξρνληα ηῶλ ὀξγάλσλ, ηὸλ
πξῶηνλ αὐιεηήλ, λὰ παίμεη ἀκέζσο δψξην κέινο, ὁπφηε, ηὰ
θαξλαβάιηα, νἱ κεζπζκέλνη θσκαζηέο, ἀκέζσο ἄιιαμαλ δηάζεζε
ἀπ’ ηὴ κεισδία, πέηαμαλ ηνὺο ζηεθάλνπο ηνπο, θαὶ ἐπέζηξεςαλ
ζηὶο νἰθίεο ηνπο ληξνπηαζκέλνη.
ηὸλ Ππζαγφξα ἔθαλε ἀλαθνξὰ ὁ Μέγαο Βαζίιεηνο, δηφηη νἱ
παηέξεο ηῆο ἐθθιεζίαο εἰο ηὸλ δψξηνλ ηξφπνλ ἐζεκειίσζαλ ηὴλ
ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθή, ὅπσο ζηεξίδεηαη θαὶ  δεκνηηθὴ κνπζηθὴ
ηνῦ λεσηέξνπ ιιεληζκνῦ, ἀιιὰ γηὰ ηὴ δεκψδε κνπζηθὴ κίιεζε θη
ὁ σθξάηεο, γηὰ ηὸ δψξηνλ κέινο· ὁ ῥνῦο ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο
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εἶλαη ἐκθαλήο.  Σαξαληῖλνο Ἀξηζηφμελνο, Ππζαγφξεηνο θαὶ
καζεηὴο ηνῦ Ἀξηζηνηέινπο, ρνισζεὶο κάιηζηα δηὰ ηὸ ζέκα ηῆο
δηαδνρῆο ηῆο ζρνιῆο, ἐπεηδή, ἐλῶ ἦηαλ ὁ θαιχηεξφο ηνπ καζεηήο,
ὁ δηδάζθαιφο ηνπο πξνηίκεζε ηὸλ Θεφθξαζην, εἶλαη ὁ πξῶηνο
κεγάινο ζεσξεηηθὸο ηῆο κνπζηθῆο, ηνῦ ὁπνίνπ ὅκσο ηὰ
πεξηζζφηεξα ἔξγα ἔρνπλ ἀπσιεζζεῖ, γξάθεη: «Γηνξηζηένλ νὖλ
ἑθάηεξνλ αὐηῶλ πξὸο δχν πνηνπκέλνπο ηὴλ ἀλαθνξάλ, πξφο ηε ηὸ
θζεγγφκελνλ θαὶ ηὸ θξῖλνλ· ηαῦηα δ’ ἐζηὶλ ἥ ηε θσλὴ θαὶ  ἀθνή. ὅ
γὰξ ἀδπλαηνῦζηλ αὗηαη  κὲλ πνηεῖλ  δὲ θξίλεηλ, ηνῦη’ ἔμσ ζεηένλ
ηῆο ηε ρξεζίκνπ θαὶ δπλαηῆο ἐλ θσλῇ γελέζζαη δηαζηάζεσο»14. Σὴλ
κειῳδία ἐμεηάδεη ὁ κνπζηθὸο θαὶ θηιφζνθνο, ὑπνγξακκίδσλ ὅηη 
ἀλαθνξὰ πξὸο αὐηὴλ γίλεηαη ζὲ δχν παξάγνληεο, πξὸο ηὸ
θζεγγφκελν, ηὸ ἐθπέκπνλ ηὸλ ἦρνλ, θαὶ πξὸο ηὸ θξίλνλ, ηὸλ
ἀπνδέθηε ηνῦ ἤρνπ· αὐηὰ εἶλαη  θσλὴ θη  ἀθνή. ὅ,ηη ἀδπλαηνῦλ,
 κὲλ πξψηε ἐθπέκςαη,  δὲ δεπηέξα θξίλεηλ, αὐηὰ ηίζεληαη ἐθηὸο
θαὶ ηνῦ ρξεζίκνπ θαὶ ηνῦ δπλαηνῦ δηαρσξηζκνῦ, δηαζηάζεσο, ηῆο
ἐθθξάζεσο ηῆο θσλῆο· δειαδή, ἀζρνιεῖηαη  κνπζηθὴ κὲ ὅζα
ἐθπέκπεη  ἀλζξψπηλε θσλὴ θαὶ ζπιιακβάλεη  ἀθνή καο.
Ἡ κνπζηθὴ ἦηαλ ἀπ’ ηὰ θχξηα καζήκαηα ηνῦ Λπθείνπ, θαὶ εἰο ηὰ
«Πνιηηηθὰ» εἶλαη ραξαθηεξηζηηθὸ ὅηη ηὸ ὄγδνν θαὶ ηειεπηαῖν βηβιίν
εἶλαη ἀθηεξσκέλν ζηὸ ξφιν ηῆο κνπζηθῆο ζηὴλ παηδεία, ζηὴλ
παίδεπζε, θαὶ ζηὴλ πνιηηηθή δσή· νἱ δηάθνξνη ηξφπνη ηῆο κνπζηθῆο
δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθφ ἦζνο ζηνὺο ἀλζξώπνπο, ζηνὺο
πνιίηεο, δηόηη ζὲ αὐηνὺο ἀλαθέξεηαη πάληνηε ν Ἀξηζηνηέιεο: "ἐλ δὲ
ηνῖο κέιεζηλ αὐηνῖο ἐζηὶ κηκήκαηα ηῶλ ζῶλ· θαὶ ηνῦη' ἔζηη θαλεξόλ,
εὐζὺο γὰξ  ηῶλ ἁξκνληῶλ δηέζηεθε θύζηο ὥζηε ἀθνύνληαο ἄιισο
δηαηίζεζζαη θαὶ κὴ ηὸλ αὐηὸλ ἔρεηλ ηξόπνλ πξὸο ἑθάζηελ αὐηῶλ"15·
εἶλαη θαηεγνξεκαηηθὸο ὁ θηιόζνθνο, ηὰ δηάθνξα κέιε ηῆο
κνπζηθῆο, δὲλ ηὰ ἀπνθαιεῖ ηξόπνπο δηόηη ἐπηρεηξεῖ πνιηηηθὴ
πξνζέγγηζε, ἀπνηεινῦλ κηκήκαηα ζῶλ, ηὸ ἦζνο ζηνὺο δηαθόξνπο
ἀλζξώπνπο κηκνῦληαη θαὶ δηακνξθώλνπλ. Καὶ αὐηὸ εἶλαη
ὁινθάλεξν γηὰ ηνὺο Ἕιιελεο, ἀπ' ηὴλ ξσηθὴ ἐπνρὴ ἕσο ηὶο κέξεο
καο, θπξίσο ζηὶο ἀγξνηηθὲο θνηλσλίεο, ζηὶο ὁπνῖεο εἶλαη δσληαλὴ 
παξάδνζε, δηόηη ἀκέζσο  δηαθνξεηηθὴ θύζηο ηῶλ ἁξκνληῶλ, ηῶλ
ηξόπσλ ηῆο κνπζηθῆο, δηαθνξνπνηήζεθε, ὥζηε εἰο ηνὺο ἀθνύνληαο
δηεγείξεζζαη δηαθόξσο ηὰ ἤζε θαὶ ὄρη κὲ ηὸλ ἴδην ηξόπν πξὸο
ἑθάζηε ηῶλ ἁξκνληῶλ αὐηῶλ. μεκεξώλεη ηὰ ἤζε  κνπζηθή, ἀιιὰ
ὄρη θαὶ θάζε κνπζηθή, ἄιιεο κεισδίεο ἐμεκεξώλνπλ ηὰ ἤζε θαὶ
14

Ἀξηζηνμέλνπ, «Ἁξκνληθῶλ ηὰ ζσδφκελα», Fr. Ritscil, θεθ. 14, 11-16,
κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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Ἀξηζηνηέινπο, "Πνιηηηθά", βηβι. Ζ', θεθ. ε', παξ. 8, (1340α39-42),
κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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ὁδεγνῦλ ζηὴλ ἀπειεπζέξσζε ηνῦ ἀλζξώπνπ θη ἄιιεο ζηὴλ
ἀλειεπζεξία θαὶ ζηὴλ ηαπείλσζε, ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Μέγαο
Βαζίιεηνο, ἀληιῶλ ἀπ' ηὰ ἑιιεληθὰ γξάκκαηα, ἀιιὰ θαὶ ὅπσο
γλσξίδνπκε ἀπ’ ηὴ κεηαπνιεκηθὴ ἐπνρὴ κὲ ηὴ κνπζηθὴ ξὸθ16 θαὶ ηὶο
ἐθδειψζεηο βίαο θαὶ θαηαζηξνθῆο ἀπ’ ηνὺο κεηέρνληαο λένπο ζηὶο
δηάθνξεο ἀλὰ ηὸλ θφζκν ζπλαπιίεο ηῶλ ζπγθξνηεκάησλ ηεο,
πξᾶγκα ἄγλσζην ἀπὸ νἱνπδήπνηε ἄιινπ κνπζηθνῦ ῥπζκνῦ
ζπλαπιίαο.  ξόινο ηῆο κνπζηθῆο ἀπνθηᾶ ηὶο πξαγκαηηθέο ηνπ
δηαζηάζεηο εἰο ηὴλ ἑιιεληθὴ θηινζνθία θαὶ παίδεπζε, κὲ ηὸλ
ἀληίζηνηρν ξφιν ηεο θαὶ εἰο ηὴλ θηλεδηθὴ παξάδνζε θαὶ πξαθηηθή.
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Ὅξα, «Οἱ θαῦινη ηὴλ κνπζηθήλ», εἰο ηὰο «Ἀλαιχζεηο» «Σνῦ κκεινῦο».
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ὲ πεξίνδν πξνθνξηθνῦ πνιηηηζκνῦ κειέηεζαλ νἱ Ἕιιελεο ηὴλ
κνπζηθὴ θαὶ ηνὺο λόκνπο ηεο, ἀπ' ηὴλ ξσηθὴ ἐπνρὴ θαὶ ηὸλ
Ππζαγόξα ἕσο ηὸλ Ἀξηζηόμελν, ἀιιὰ θαὶ ὣο ηὶο κέξεο καο· 
κνπζηθὴ θαὶ ὁ ιόγνο ἦηαλ ἄξξεθηα ζπλδεδεκέλα, ἦηαλ ἕλα θαὶ ηὸ
αὐηό. Ἡ κειέηε ηῆο γξακκαηηθῆο εἶρε ἀξρίζεη ἀπὸ ηόηε, ἀιιὰ πάληα
ἐπίζεο ἄξξεθηα ζπλδεδεκέλε κὲ ηὴ κνπζηθή, ὅπσο θαὶ ζηὴλ
ἀιεμαλδξηλὴ θαὶ ζηὶο κεηέπεηηα ἐπνρὲο ηῆο ἑιιεληθῆο ἱζηνξίαο, κὲ
θάπνηα ἀπόθιηζε βαζκνῦ ἀιιεινζπλδέζεσο· κφλν ηὸ λενειιεληθὸ
θξάηνο ἀπέθνςε πιήξσο ηνὺο ἄξξεθηνπο δεζκνύο, ὅπσο ηὴλ
δηδαζθαιία ηῆο πξνζῳδίαο. Ἡ δηδαζθαιία ηῶλ γξακκαηηθῶλ, νἱ
ὁπνῖνη ἐθαινῦλην θαὶ κεηξηθνί, ὡο δεκνδηδάζθαινη, ἀπέβιεπε ζηὴλ
ἐθπαίδεπζε ηῶλ παηδηῶλ, ὥζηε ὁ ιόγνο ηνπο,  ιέμηο, ὅπσο ἔιεγαλ
ηὴλ θξάζε: "ιέγσ δὲ πεξίνδνλ ιέμηλ ἔρνπζαλ ἀξρὴλ θαὶ ηειεπηὴλ
αὐηὴλ θαζ' αὑηήλ θαὶ κέγεζνο εὐζύλνπηνλ. δεῖα δ'  ηνηαύηε θαὶ
εὐκαζήο, δεῖα κὲλ δηὰ ηὸ ἐλαληίσο ἔρεηλ ηῷ ἀπεξάληῳ, θαὶ ὅηη ἀεί ηη
νἴεηαη ἔρεηλ ὁ ἀθξναηὴο θαὶ πεπεξάλζαη ηη αὑηῷ· ηὸ δὲ κεδὲλ
πξνλνεῖλ εἶλαη κεδὲ ἀλύεηλ ἀεδέο. Δὐκαζὴο δὲ ὅηη εὐκλεκόλεπηνο.
Σνῦην δέ, ὅηη ἀξηζκὸλ ἔρεη  ἐλ πεξηόδνηο ιέμηο, ὅ πάλησλ
εὐκλεκνλεπηόηαηνλ. δηό θαὶ ηὰ κέηξα πάληεο κλεκνλεύνπζηλ κᾶιινλ
ηῶλ ρύδελ"17 .
Μαθξνζθειὴο  ἀλαθνξά, ἀιιὰ ἀπαξαίηεηε, δηόηη ἀπνθαιύπηεη
ηὴλ πεπνίζεζε ὅηη δνῦλ ζὲ ἐπνρὴ πξνθνξηθνῦ πνιηηηζκνῦ, ζηὶο
ἀλάγθεο ηνῦ ὁπνίνπ πξνζαξκόδνπλ ηὴλ παίδεπζή ηνπο· ιέγεη,
ινηπόλ, ὁ θηιόζνθνο εἰο ηὴλ "Ῥεηνξηθήλ" ηνπ, ὅηη  πεξίνδνο ηῆο
θξάζεσο πξέπεη λὰ ἔρεη ἀξρὴ θαὶ ηέινο αὐηὴ  ἴδηα θαὶ κέγεζνο
εὐζχλνπηνλ. πξέπεη λὰ εἶλαη θαὶ εὐράξηζηε θαὶ εὐκαζήο, εὐράξηζηε
δὲ ἐπεηδὴ εἶλαη ηὸ ἀληίζεην ηνῦ ἀπεξάληνπ, θαὶ ὅηη πάληνηε ὁ
ἀθξναηὴο ἐπηζπκεῖ λὰ ἀληηιακβάλεηαη ὁ ἴδηνο ηὸ ὁινθιεξσκέλν
λφεκα· ὅηαλ δὲ δὲλ πξνλνεῖ ηίπνηε, δὲλ ἔρεη θάηη ηὸ ζπγθεθξηκέλν
θαὶ δὲλ ὁδεγεῖ πνπζελά, αὐηὸ εἶλαη ἀεδέο. Δὐκαζὴο εἶλαη  θξάζηο
ὅηαλ εἶλαη εὐκλεκόλεπηε. Αὐηὸ δὲ ἐπεηδὴ ἔρεη ὁξηζκέλν ἀξηζκὸ
θξάζεσλ, ηὸ ὁπνῖν εἶλαη εὐκλεκνλεπηόηαην πξσηίζησο. Γηὰ ηνῦην
ὅινη ἀπνκλεκνλεύνπλ ηὶο θξάζεηο κὲ κέηξν, ηὰ πνηήκαηα
ἀπνκλεκνλεχνληαη, θαιύηεξα ἀπ' ηὸλ πεδό ιόγν.
 εὐκλεκόλεπηνο ιόγνο ἦηαλ θαὶ ἀπαίηεζε ηῆο δεκνθξαηίαο,
θπζηθὰ θαὶ ηῆο Ἀγνξᾶο, δηόηη ὁ πνιίηεο ἐθξίλεην ἀπ' ηὴλ ἱθαλόηεηά
ηνπ ἀπνκλεκνλεύζεσο ηνῦ ιόγνπ ηῶλ ἄιισλ, ἀιιὰ θαὶ
Ἀριζηοηέλοσς, «Ῥηηορική», βιβλ. Η’, κεθ. θ΄, παραγ. 3, (1409α40-1409β7), μεηάθραζη δική
μοσ.
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ἀγνξεχζεσο ιφγνπ εὐκλεκνλεπηνηάηνπ, ἐθηὸο ηνῦ γεγνλόηνο ὅηη
ὁιόθιεξε  ἱζηνξηθή ηνπο παξάδνζε ἦηαλ πξνθνξηθή, θαὶ κόλν
ἐπὶ Πεηζηζηξάηνπ ἔγηλε  πξώηε θαηαγξαθὴ ηῶλ ὁκεξηθῶλ ἐπῶλ·
δειαδή,
ὁ πξνθνξηθὸο πνιηηηζκόο, ὁ ἄξξεθηνο ζύλδεζκνο
κνπζηθῆο θαὶ γξακκαηηθῆο, ζπλνδεύζεθε κὲ ηὴλ ἄκεζε δεκνθξαηία,
ηὴλ ηξαγῳδία θαὶ ηὴλ θηινζνθία. Ἄιισζηε ηὸλ ὕκλν ηνῦ
πξνθνξηθνῦ ιόγνπ πιέθεη ὁ Πιάησλ εἰο ηὸλ "Φαῖδξνλ", ὅηαλ
παξνκνηάδεη ηὸλ γξαπηό ιόγν κὲ ηὴ δσγξαθηθή,  ὁπνία ἀδπλαηεῖ
ἀπαληῆζαη εἰο ηὰο ἐξσηήζεηο.  γξαπηὸο ιόγνο, ινηπόλ, "ὅηαλ δὲ
ἅπαμ γξαθῇ, θπιηλδεῖηαη κὲλ παληαρνῦ πᾶο ιόγνο ὁκνίσο παξὰ
ηνῖο ἐπατνπζηλ, ὡο δ' αὕησο παξ' νἷο νὐδὲλ πξνζήθεη, θαὶ νὐθ
ἐπίζηαηαη ιέγεηλ νἷο δεῖ γε θαὶ κή· πιεκκεινύκελνο δὲ θαὶ νὐθ ἐλ
δίθῃ ινηδνξεζεὶο ηνῦ παηξὸο ἀεὶ δείηαη βνεζνῦ· αὐηὸο γὰξ νὔη'
ἀκύλαζζαη νὔηε βνεζῆζαη δπλαηὸο αὑηῷ"18.
Αὐηὸο ὁ γξαπηὸο ιόγνο ἐθπίπηεη ζηαδηαθὰ εἰο Λόγνλ, ὅηαλ
ραιαξώλεη ηνὺο δεζκνύο ηνπ κὲ ηὴ κνπζηθή, ὁπόηε γίλεηαη ὀξζὸο
ιόγνο, ὅηαλ ἀπσιέζεη θάζε δεζκὸ καδί ηεο· ὅηαλ γξαθῇ ινηπὸλ
ἅπαμ ὁ γξαπηὸο ιφγνο κεηαθπιίεηαη παληνῦ ὁ θάζε ιόγνο, ὁκνίσο
θαὶ εἰο ηνὺο γλσξίδνληεο ηὸ πεξηερόκελό ηνπ, ηνὺο ἐπατνληαο, ἀιιὰ
θαὶ εἰο ὅζνπο δὲλ ἀληηιακβάλνληαη ηίπνηε, θαὶ δὲλ εἶλαη εἰο ζέζηλ
ἀπαληῆζαη πξὸο ηνὺο ηειεπηαίνπο ἐθεῖλα πνὺ πξέπεη θη ἐθεῖλα πνὺ
δὲλ πξέπεη· πέθηεη εἰο ζθάικαηα θαὶ θαηεγνξεῖηαη ρσξὶο λὰ
παξαπέκπεηαη εἰο δίθελ, ρξεηάδεηαη ζπλέρεηα ηὴ βνήζεηα ηνπ
παηξόο ηνπ· αὐηὸο ὅκσο δὲλ ἔρεη ηὴλ δύλακηλ νὔηε λὰ ἀκπλζεῖ,
νὔηε λὰ ηνῦ δώζεη βνήζεηα. πνκέλσο ἕθαζηνο δίδεη ηὶο ἑξκελεῖεο
ηνπ, ὁπόηε ἐθπίπηεη εἰο Λόγνλ ἀλώηεξν ηνῦ πξνθνξηθνῦ ιόγνπ·
ἐπηδόζεθαλ νἱ ἑπόκελεο γεληὲο ζηὴλ ἀμηνιόγεζε ηνπ Λόγνπ θαὶ ηὸλ
ἀλήγαγαλ εἰο ὀξζὸλ ιόγνλ, κὲ ηνὺο θαλόλεο ηνπ, ὡο γξακκαηηθή,
ὡο ηέρλε, ὡο θάηη ζηαηηθὸ θαὶ δεζκεπηηθό.
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Πιάησλνο, «Φαῖδξνο», 275ε, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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Ἡ κεηάβαζε ἀπ' ηὸλ πξνθνξηθὸ ζηὸλ γξαπηὸ πνιηηηζκὸ ηαπηίζζεθε
θαὶ κὲ ηὴλ ἐπέθηαζε ηνῦ ιιεληζκνῦ ζὲ ὁιόθιεξε ηὴλ Ἀλαηνιηθὴ
Μεζόγεην, θαὶ ἕσο ηὶο Ἰλδίεο κὲ ηὶο θαηαθηήζεηο ηνῦ Μεγάινπ
Ἀιεμάλδξνπ, ἀιιὰ θαὶ πνιηηηζηηθὰ ζηὴ Γύζε, παξὰ ηὴλ ὑπνηαγή
ηνπ ζηνὺο Ρσκαίνπο·  πνιηηηζηηθὴ πηπρὴ κᾶο ἐλδηαθέξεη θαὶ ὄρη 
πνιηηηθή. ηὴλ ἑιιεληζηηθὴ ἐπνρὴ  παηδεπηηθή, πνιηηηζηηθὴ ὡο ὅξνο
ζηὶο κέξεο καο, θπξηαξρία ηῶλ Ἀζελῶλ ἦηαλ ἀδηακθηζβήηε·  πόιηο
ηῆο Παιιάδνο, παξὰ ηὴλ παξαθκή ηεο εἶρε δηαηεξήζεη ηὴλ
πξσηνθαζεδξία ηεο εἰο ηὴλ παίδεπζε ηῶλ ιιήλσλ, θαὶ θπξίσο εἰο
ηὴλ θηινζνθίαλ θαὶ ηὴλ ῥεηνξηθήλ, παξὰ ηὴλ ἀλάδεημε ηῶλ
κεγάισλ θέληξσλ παηδείαο ηῆο Ἀιεμαλδξείαο θαὶ ηῆο Ἀληηνρείαο,
ἀιιὰ θαὶ ηῶλ ἀληαγσληζηηθῶλ ηῆο Πεξγάκνπ θαὶ ηῶλ πξαθνπζῶλ
ηῆο ηθειίαο, ὡο ἐπηγξακκαηηθὴ πξνζέγγηζε κόλν· ηὸ θύξνο ηῶλ
Ἀζελῶλ ἐπηθάιππηε ηὶο ὅπνηεο ἀλαδεηήζεηο, δηόηη εἶλαη ηὸ ζεκεῖν
ἀλαθνξᾶο ηῶλ ιιήλσλ θαὶ ηῶλ ἄιισλ πεπαηδεπκέλσλ. Ἄιισζηε,
, ἐμ ἀξρῆο ἀλύπαξθηε ἕσο ἐιαρίζηε, δηάθξηζε Ἕιιήλσλ θαὶ
βαξβάξσλ ἀπὸ ηὴλ πξνθιαζηθὴ ἐπνρὴ εἰο ηὰ ζέκαηα παηδεύζεσο
ἐμεθαλίζζε πιήξσο ζηὴλ ἑιιεληζηηθὴ ἐπνρή· ὅινη ἐπαηδεύνλην ηὸ
ἴδην θαὶ ζηὸλ ἴδην βαζκό, κὲ κνλαδηθὸ θξηηήξην ηὴ δηάθξηζή ηνπο, ηὸ
ἔξγν ηνπο. Ἕιιελεο θαὶ "βάξβαξνη" αἰζζάλνληαλ δένο ἀπέλαληη εἰο
ηὰ θώηα ηνῦ ρξπζνῦ αἰῶλνο, εἰο ηὰο ηξαγῳδίαο, ὅηαλ εἶραλ εἰο ηὰ
ρέξηα ηνπο ὁιόθιεξε ηὴ δξακαηνπξγία, εἰο ηὰ θηινζνθηθὰ ἔξγα, εἰο
ηὰ ἱζηνξηθά, εἰο ηὰο θσκῳδίαο, εἰο ηὴλ ὑπόινηπε δεκηνπξγία.
Σὸ δένο κεηεηξέπεην ζηαδηαθῶο εἰο ζεβαζκὸλ θαὶ ἱεξὰλ
πξνζέγγηζηλ, δηόηη ἀληηιακβάλνληαλ ὅινη ὅηη θάηη ηνὺο ἔιεηπε δηὰ
ηὴλ εἰο βάζνο θαὶ κὲ ηὴλ πνιηηηθή ηνπο δηάζηαζε θαηαλόεζε ηῶλ
θεηκέλσλ· ηνὺο ἔιεηπε  αἰζζεζηο ηνῦ πξνθνξηθνῦ πνιηηηζκνῦ, δηόηη
ὅια ζρεδὸλ εἶραλ ἐθθξαζζεῖ ὡο ιόγνο δσληαλόο, πξνθνξηθόο, κὲ
ηὸλ ἀληίινγν ἄκεζν θαὶ νὐζηαζηηθό.  ἀληίινγνο ἔιεηπε, ὁ
δσληαλὸο δηάινγνο, ὁ ὁπνῖνο παξαρώξεζε ηὴ ζέζε ηνπ ζηὸ δένο
θαὶ ζηὸ ζεβαζκό, ζηὴλ ἀπνδνρὴ ηνῦ ιόγνπ ηῆο Ἀγνξᾶο ὡο ηνῦ
κνλαδηθνῦ ιόγνπ, ἀιιὰ θαὶ ἀπξνζίηνπ ζηὴλ ἐπνρή ηνπο· ἐμέπεζαλ
ζηὴλ ἐμάξηεζε, θαζὼο γλώξηδαλ ὅηη ἀδπλαηνῦλ ἐπαλειζεῖλ ζηὴλ
ἐπνρὴ ηῆο Ἀγνξᾶο θαὶ ηῆο ἰζνηηκίαο ηνπο ὅισλ ζηὸ δηάινγν, ἀθόκε
θαὶ κὲ ηνὺο ἄξρνληεο -ἐπεηδὴ νἱ ἄξρνληεο ζηὴλ ἐπνρή ηνπο ἦηαλ
βαζηιεῖο ἠ θαὶ αὐηνθξάηνξεο ἀξγόηεξα-, ὁπόηε αἰζζάλζεθαλ, θαὶ ηὸ
πίζηεςαλ ὅηη κόλν ὅηαλ ἀπνδερζνῦλ ηὸλ ἀηηηθίδνληα ιόγν ὡο
ἀλώηεξν θαὶ ζεβαζηὸ ιόγν δύλαληαη πξνζεγγίζαη δεκηνπξγηθώηεξα
αὐηφλ. Ἀπ' ηὴλ ζηηγκὴ αὐηὴ ὁ Λόγνο ἔγηλε ἀπνδεθηὸο θαὶ
θαζηέξσζεθε ὡο ὁ ιόγνο ηῆο παηδεχζεψο ηνπο· ὁ πξνθνξηθὸο
ιόγνο, ἀπνζύξζεθε ζηαδηαθὰ ἀπ' ηὴλ δηαλφζε θη ἔκεηλε ἀληηθείκελν
13

ὅζσλ εἶραλ ηὴ δπλαηόηεηα, ὅπσο θη ἂλ ηὴλ εἶραλ, πξνεγγίζαη αὐηὸλ
κὲ ηνὺο κνπζηθνχο ηνπ ῥπζκνχο.
Πξαθηηθὰ αὐηὸ ζεκαίλεη ὅηη  γξακκαηηθὴ ἀπεθόπε ἀπ' ηὴ κνπζηθή,
δηόηη  κνπζηθὴ εἶλαη ἀλαπόζπαζηα ζπλδεδεκέλε κὲ ηὸλ ιόγν ηῆο
Ἀγνξᾶο, ὅπνπ ἀπέθηεζε ηὴλ πξνζσπηθή ηεο ἀπόιπηε θπξηαξρία·
"ζπλέζηεζε ηὴλ ηέρλε ηεο", "ηὴλ πᾶζαλ ηέρλελ ζπλέζηεζελ" 
θξᾶζηο θσλεέλησλ θαὶ ἀθώλσλ, ζπκθώλσλ, ηῆο γξακκαηηθῆο,
δηάθνξε ἀπ' ηὴλ κνπζηθὴ ἁξκνλία· ὅηαλ ἐκθαλίζζεθαλ νἱ ἄιιεο
γιῶζζεο, αὐηὲο πξνζδέζεθαλ κὲ ηὴ γξακκαηηθὴ θη ὄρη κὲ ηὴ
κνπζηθή, ὅπσο  ιαηηληθή,  πξώηε γιῶζζα, ζὲ ἄκεζε ζύλδεζε,
πνιηηηθὴ θαὶ ινγνηερληθή, κὲ ηὴλ ἑιιεληθή. δεγεῖ εἰο ἄιιαο
ἀηξαπνὺο  δηεξεύλεζε ηνῦ ζέκαηνο αὐηνῦ. Ἡ ἁξκνλία ηῆο
κνπζηθῆο,  κίμηο ὀμέσλ θαὶ βαξέσλ, καθξῶλ θαὶ βξαρέσλ
θσλεέλησλ ἦηαλ ηὸ ὄλεηξν ηῆο παηδεύζεσο ζηὶο κεηέπεηηα ἐπνρέο·
 ηαιάληεπζε ἐγίλεην κεηαμὺ ηῶλ δύν, ηῆο δεζκεπηηθῆο θξάζεσο
ηῆο γξακκαηηθῆο θαὶ ηῆο ἰδεαηῆο ἁξκνλίαο ηῆο κνπζηθῆο. Ἡ
ηαιάληεπζε ἐθηλεῖην ἀπ' ηὴ κνπζηθὴ ἁξκνλία ζηὴλ γξακκαηηθὴ
ηέρλε, ἀπ' ηὸλ δσληαλὸ ιόγν ηῆο Ἀγνξᾶο, ὡο ὄλεηξν, εἰο ηὸλ ἰδεαηὸ
Λόγν ηῆο ἀπνκηκήζεώο ηνπ.
Φπζηθά, πάληνηε  γξακκαηηθὴ κίκεζηο δὲλ εἶρε ηίπνηε ηὸ θνηλὸ κὲ
ηὴλ κίκεζε ηῆο ηξαγῳδίαο, ἦηαλ ἁπιῆ κίκεζε, ἐπαλάπαπζε ζηὴλ
ἀξρή, πξνζθόιιεζε ζηὴ ζπλέρεηα πξὸο ηὴλ ἰδεαηὴ θαηάζηαζε, ἠ
κᾶιινλ πξαθηηθή, δηόηη ηνὺο ἦηαλ ἀδηαλόεηε  πξαθηηθή, ἀθνῦ δὲλ
ηὴλ εἶραλ δήζεη πνηέ· ὅζν  πξνζθόιιεζε πξὸο ηὴλ ἰδεαηὴ
θαηάζηαζε ζπλερηδόηαλ, δηόηη ἦηαλ ἀδύλαηε  ἄζθεζε ηῆο
ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ἀπὸ ἀπξάγκνλεο ἕσο ἀρξείνπο θαὶ
θπληθνὺο ἀξγφηεξα, ηόζν ὁ Λόγνο βάξαηλε, ηόζν ἀπνθηνῦζαλ ηὴλ
ςεπδαίζζεζε ὅηη, κὲ ηὴ ρξήζε ηνῦ ιφγνπ ὡο Λφγνπ θαὶ κέζῳ
αὐηνῦ, ζὰ θαηαθηνῦζαλ ηὴλ ἐιεύζεξε πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ ζὰ
γίλνληαλ θαὶ πάιη ἐλεξγνὶ θαὶ δεκηνπξγηθνὶ πνιίηεο. Ἀιιὰ
παξέκεηλαλ ὀξθαλνί, θαηὰ ηὸλ σθξάηε, θαὶ ρσξὶο πνιηηηθὴ
ρεηξαθέηεζε, ὁπφηε ἀπνδεηνῦζαλ ζπλέρεηα ηὸλ παηέξα ηνπο γηὰ
πξνζηαζία, δειαδὴ ηὸλ ἀληίινγν ηῆο Ἀγνξᾶο, θη ἐπεηδὴ δὲλ ηὸλ
ζπλαληνῦζαλ πνπζελά, πξνζθνιιήζεθαλ εἰο ηὸλ Λφγνλ θαὶ ηὸλ
κεηέηξεςαλ εἰο Θεφλ ηνπο.
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Λόγος, ὀρθός λόγος καὶ λόγος
Ἡ ἑιιεληθὴ πνιηηηζηηθὴ θπξηαξρία θαηὰ ηὴ δηάξθεηα ηῆο ξσκατθῆο
αὐηνθξαηνξίαο ἦηαλ ἀπφιπηε, θη ἴζσο πηὸ ἀπνηειεζκαηηθὴ θη ἀπ’
ηὴλ πνιηηηθὴ έμνπζία·  παηδεία,  παίδεπζηο ἑζηηαδφηαλ γχξσ ἀπ’
ηὴλ ἑιιεληθὴ ζνθία, θπξίσο ζηὴ θηινζνθία θαὶ ζηὴ ινγνηερλία, θαὶ
κφλν  λνκηθὴ ἐπηζηήκε παξέκεηλε ζηὰ ιαηηληθά·  θιαζηθὴ ιαηηληθὴ
γξακκαηεία, ἀθφκε θαὶ ηῆο ἐπνρῆο ηνῦ Αὐγνχζηνπ, ἦηαλ ἀξθεηὰ
ἀδχλακε ἀπέλαληη ζηὴλ ἑιιεληθή. Ἡ πνξεία ηνπ ιφγνπ, κὲ ηὴλ
πιήξε θαζηέξσζε ηνῦ Λφγνπ, ἕσο θαὶ ζηὴλ ἑιιεληθὴ παηδεία, ἦηαλ
δεδνκέλε, ὅηαλ ἐκθαλίζζεθε  ρξηζηηαληθὴ ζξεζθεία, κὲ ηὴλ
ἑιιεληθὴ ὡο γιῶζζα ηεο, ἐπεηδὴ ἦηαλ  θνηλὴ γιῶζζα ηῆο ἐπνρῆο.
Ἡ γξακκαηηθὴ εἶρε «ζπζηαζεῖ» ἐπηζήκσο ὡο ηέρλε θαὶ θαζψξηδε
ηὴλ παηδεία ὅισλ, ηῶλ ιιήλσλ θαὶ ηῶλ ιιελνθψλσλ, ἀθφκε θαὶ
ηῶλ παηδεπνκέλσλ ζηὴ θηινζνθία, ζὲ ὅιεο ηὶο ζρνιέο κὲ πξῶηεο
ἐθείλεο ηῶλ Ἀζελῶλ· νἱ θηινζνθηθὲο κειέηεο ἐγξάθνλην ζηὴλ
ἑιιεληθή, ἀθφκε θη ἀπ’ ηνὺο ιαηηλνθψλνπο, κὲ ἐιάρηζηεο ζηὴ
ιαηηληθή, νἱ ὁπνῖεο εἶραλ θπξίσο ηὴ κνξθὴ βνεζεκάησλ, γηὰ ὅζνπο
δὲλ γλψξηδαλ ηὴλ ἑιιεληθή, ὅπσο ηνῦ Λνπθίνπ Ἀπνπιείνπ ηὰ ἔξγα
ηὰ ὁπνῖα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ὡο βνεζήκαηα, ἕσο ηὸλ δσδέθαην
κ.Χ. αἰῶλα, ὅηαλ ἄξρηζε ζπζηεκαηηθὴ κεηάθξαζε ηῆο ἑιιεληθῆο
θηινζνθίαο, ἂλ θαὶ εἶραλ κεηαθξαζζεῖ κεξηθὰ θηινζνθηθὰ ἔξγα ηνῦ
Ἰσάλλνπ ηνῦ Γακαζθελνῦ, ηὰ ὁπνῖα ρξεζηκνπνίεζε ὁ Θσκᾶο ὁ
Ἀθηλάηεο γηὰ ηὶο ἀξηζηνηειηθέο ηνπ κειέηεο.
Ἡ γξακκαηηθὴ δέζκεπζε, ὡο ηέρλε, ηὸλ ιφγν ηῶλ ινγίσλ, θαὶ 
μοσσικὴ ἀπνζπξφηαλ ζηὶο εἰδηθὲο κειέηεο ηῶλ θηινζφθσλ, ζὲ
πεξίνπηε ζέζε, ὅκσο, ἐπεηδὴ ἀληηιακβάλνληαλ ὅηη ἦηαλ ἀδχλαηε 
εἰο βάζνο δηείζδπζηο εἰο ηὴλ ἑιιεληθὴλ θηινθνζίαλ θαὶ ηξαγῳδίαλ
θαὶ πνίεζηλ, ηνπιάρηζηνλ, ρσξὶο ηὴ βνήζεηά ηεο· ὅζν ἐπεθηεηλφηαλ
 θπξηαξρία ηῆο γξακκαηηθῆο, θπξίσο κεηαμὺ ηῶλ ιιελνθψλσλ
ζνθῶλ, θη ὅζν ἐκπεδσλφηαλ  ἀπφιπηε πίζηηο, ὅηη εἶλαη ἀδχλαηε 
θαηάθηεζε θαὶ πάιη ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθήο, ηφζν 
δηάζηαζε κνπζηθῆο θαὶ γξακκαηηθῆο δηεπξπλφηαλ, ηφζν ὁ Λφγνο
δέζκεπε ζὲ ἀπφιπην βαζκὸ ηὴλ ζθέςηλ, ηὴλ δηάλνηαλ θαὶ ηὸλ ιφγνλ
ηῶλ ζνθῶλ, ἐπεηδὴ ζηνὺο ἁπινὺο ἀλζξψπνπο, αὐηὰ ἦηαλ ςηιὰ
γξάκκαηα πιένλ.
 ιφγνο ηνῦ Χξηζηνῦ ἦηαλ γηὰ ηνὺο πηζηνχο ηνπ Λφγνο ηνῦ Κπξίνπ
θαὶ ἐγξάθε ζηὴλ θνηλὴ ἑιιεληθή, ζηὴ δηάιεθην ηῶλ κηκνξθσκέλσλ
θαὶ ἁπιῶλ ἀλζξψπσλ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ· εἶλαη γλσζηὰ αὐηά. Ἡ
πνξεία ηνῦ ιφγνπ κᾶο ἐλδηαθέξεη· ὅηαλ ἔγηλε Λφγνο ηνῦ Θενῦ
ἀπέθηεζε ἐμνπζία θαὶ ἰζρὺ ἀδηαλφεηε ζὲ ἄιιν ιφγν, ἀθφκε θαὶ ζηὸ
ιφγν ηῶλ καληείσλ· ἦηαλ ὁ Λφγνο ηνῦ σηῆξνο, δεζκεπηηθὸο θαὶ
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πιήξεο, ὁινθιεξσκέλνο, ὅπσο θαὶ ὁ Λφγνο ηνῦ Θενῦ ηῆο Παιαηᾶο
Γηαζήθεο, ηὸλ ὁπνῖν νἱ πηζηνὶ δέρνληαλ κέζα ἀπ’ ηὴλ ἑιιεληθὴ
κεηάθξαζε ηῶλ ἑβδνκήθνληα θη ὄρη ἀπ’ ηὸ πξσηφηππν ἰνπδατθὸ
θείκελν, ἀθνῦ εἶρε θξνληίζεη γηὰ ηὴλ ἀπψιεηά ηνπ, καδῖ κὲ ηὴ
Βηβιηνζήθε ηῆο Ἀιεμαλδξείαο, ὁ Ἰνχιηνο Καίζαξ, ἀιιὰ ηὸ θείκελφ
ηεο ἦηαλ ζὲ ινγηψηεξε γιῶζζα θη ὄρη ζηὴλ θνηλὴ ηῆο Καηλῆο
Γηαζήθεο. Σὸ Δὐαγγέιηνλ, κεηὰ ηὴλ κεηάθξαζε ἀπ’ ηὸλ
Δὐαγγειηζηὴ Μαηζαῖν ηνῦ εὐαγγειίνπ ηνπ ἀπ’ ηὰ ἀξακατθὰ ζηὰ
ἑιιεληθά, ἐγξάθε ἀπὸ ὅινπο ηνὺο εὐαγγειηζηὲο ζηὴλ ἁπιῆ
γιῶζζα ηῶλ ιιελνθψλσλ ηῆο ἐπνρῆο, ἐπεηδὴ ἐγξάθε ἀπὸ
ιιελνθψλνπο Ἰνπδαίνπο θαὶ ἀπεπζπλφηαλ ζηνὺο Ἰνπδαίνπο θαὶ
ζηὰ θαηψηεξα ζηξψκαηα ηῶλ δνχισλ ηῶλ ἀλαηνιηθῶλ ἐπαξρηῶλ
ηῆο ξσκατθῆο αὐηνθξαηνξίαο, πξὶλ δηεηζδχζεη θαὶ ζηὶο δπηηθέο.
Αὐηνὶ ἦηαλ, ζρεδὸλ ζηὸ ζχλνιφ ηνπο, νἱ πξῶηνη πηζηνὶ ηῆο λέαο
ζξεζθείαο.
Ἡ θνηλὴ ἑιιεληθὴ ἀπεηέιεζε θαὶ ηὴλ γιῶζζα ηῆο λέαο ζξεζθείαο,
ζὲ ὁιφθιεξε ηὴλ αὐηνθαηνξία ἐπὶ αἰῶλεο -ἂλ θαὶ ἐθθεχγεη ηῶλ
ὁξίσλ ηῆο κέιεηεο καο ηὸ ζέκα-, ἕσο ηὴλ πξνζέιθπζε εἰο αὐηὴλ
πεπαηδεπκέλσλ ιιήλσλ, ηῆο καθξᾶο ζεηξᾶο ηῶλ παηέξσλ ηῆο
ἐθθιεζίαο. Οἱ παηέξεο ηῆο ἐθθιεζίαο ἔθεξαλ εἰο ηὴλ ηειεηνπξγία
θαὶ εἰο ηὸλ ιφγνλ ηῆο ζξεζθείαο ηὸλ δηθφ ηνπο ιφγν, ηὸλ ἐκκειῆ
ιφγν· ἐπηρείξεζαλ ηὴλ ζχλδεζε ηῆο κνπζηθῆο κὲ ηὴ γξακκαηηθή,
ἔζπαζαλ ηὰ ζηελά πιαίζηα ηῆο ηέρλεο ηῆο γξακκαηηθῆο θαὶ
ζπλέδεζαλ ηὴλ ηειεηνπξγία κὲ ηὴλ ἁξκνλία ηνῦ ἑιιεληθνῦ ιφγνπ. 
ρξηζηηαληζκὸο ἀπεπζχλζεθε ἀπ’ ηὴλ ζηηγκὴλ ἐθείλε εἰο ηὰ κεζαῖα
θαὶ ἀλψηεξα ζηξψκαηα ηῆο αὐηνθξαηνξίαο, πξὸ πάλησλ εἰο ηὴλ
Ἀλαηνιήλ, θαζὼο ἀζπάζζεθαλ ηὰ δφγκαηά ηνπ θαὶ θηιφζνθνη θαὶ
κνπζηθνὶ ηῶλ κεγάισλ ζρνιῶλ ηῆο ἐπνρῆο, Ἀζελῶλ,
Ἀιεμαλδξείαο, Ἀληηνρείαο, Γάδεο, Βεξπηηνῦ· ὁ ρξηζηηαληζκφο,
πέξαλ ηῆο πξψηεο ἐπηθνηλσλίαο ηνπ κὲ ηὸλ Ἀπφζηνιν Παῦιν εἰο
ηὰο Ἀζήλαο, ἄλνημε δηάινγν κὲ ηὴλ ἑιιεληθὴ θηινζνθία ηῆο ἐπνρῆο,
κὲ θχξην ἄμνλα ηὸλ λενπιαησληζκφ, ἀιιὰ θαὶ ηὶο ἄιιεο ζρνιέο, ηὴλ
ηνά, ζηὸλ ἴδην βαζκφ, κὲ πξψηε ηὴλ πεξηπαηεηηθή. Πιῆζνο εἶλαη
ηὰ δηαζσζέληα ἔξγα.
Ἡ ιαηηληθὴ ἀθνινπζνῦζε ἀπὸ καθξπὰ ηὴλ ἑιιεληθή, ὡο δεχηεξε
γιῶζζα ηῆο λέαο ζξεζθείαο, ἂλ θαὶ  δηείζδπζή ηεο εἰο ηὴλ
ἀξακατθήλ -εἰο ηὴλ ὁπνίαλ ἐγξάθε θαη’ ἀξρὰο ηὸ «Καηὰ Μαηζαῖνλ»
εὐαγγέιιηνλ, πξὶλ κεηαθξαζζεῖ ἀπ’ ηὸλ ἴδηνλ εἰο ηὴλ ἑιιεληθὴλ θαὶ
εἰο ηὴλ ὁπνίαλ  ςαικῳδία εἶλαη ηὸ ἴδην παιαηὰ ὅζν θαὶ εἰο ηὴλ
ἑιιεληθήλ-,
ηὴλ θνπηηθήλ, ηὴλ ἀξκεληθήλ, ρξνληθὰ κᾶιινλ
πξνεγεῖηαη·  πιήξεο κεηάθξαζε, ἄιισζηε, ηῆο «Ἁγίαο Γξαθῆο»,
 γλσζηὴ ὡο βνπιγθάηα, ἔγηλε γηὰ πξψηε θνξὰ ζηὸ ηέινο ηνῦ
ηεηάξηνπ αἰῶλνο ἀπ’ ηὸλ Ἅγην Ἱεξψλπκν θη ἀθνῦ εἶρε θαζηεξσζεῖ ὁ
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ρξηζηηαληζκὸο ὡο ἐπίζεκε ζξεζθεία ηῆο ξσκατθῆο αὐηνθξαηνξίαο.
 ἴδηνο ὑπνζηήξημε, ὅηη κεηέθξαζε ηὴλ Βίβινλ ζηὴ Vulgata, «ὄρη
ιέμε πξὸο ιέμε ἀιιὰ ζθέςε πξὸο ζθέςε»19· κᾶο ἐλδηαθέξεη 
ἄπνςε ηνῦ λένπ Γεξκαλνῦ θηινιφγνπ, Gehard Jäger, κὲ ἀλαθνξὲο
ζηνὺο κεγάινπο ζπκπαηξηῶηεο ηνπ ηνῦ 19νπ αἰῶλνο, ὅηη ἦηαλ
ἐζθεκκέλε  κεηάθξαζε ζηὴ βνπιγθάηα, ἀπ’ ηὸλ βαζεηᾶο ἑιιεληθῆο
κνξθψζεσο ἱεξάξρε, δηφηη ἀπεπζπλφηαλ ζηὸλ ἁπιὸ ιαηηλφθσλν
θφζκν ηῆο δπηηθῆο πξσηίζησο ξσκατθῆο αὐηνθξαηνξίαο -ἐπεηδὴ
ζηὴλ ἀλαηνιηθὴ αὐηνθξαηνξία ηὰ ἴδηα ζηξψκαηα κηινῦζαλ
ἑιιεληθά-, ζὲ ὅζνπο δὲλ γλψξηδαλ νὔηε θἂλ θαιὰ ιαηηληθά, ζηνὺο
δνχινπο θαὶ ζηνὺο ἀπειεπζέξνπο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ. Αὐηνὶ ἦηαλ νἱ
πηζηνί, ἀιιὰ θαὶ νἱ ἱεξαπφζηνινη ηῆο λέαο ζξεζθείαο, θαὶ αὐηνὺο
ἤζειε ἐθνδηάζαη κὲ ηὸ ἀπαξαίηεην θήξπγκα γηὰ ηὴ δηάδνζή ηεο.

19

Gehard Jäger, «Δἰζαγσγὴ ζηὴλ θιαζηθὴ θηινινγία», ἐθδφζεηο
«Παπαδήκα», κεηάθξαζε Γ. Η. Ἰαθψβ, Μηιη. Περιηβάλνπ, ζει. 120, Ἀζῆλαη,
1998.
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Ἡ ἄζθεζε ηῆο ιαηξείαο ἀπ’ ηνὺο Γπηηθνχο, θπξίσο ηῶλ ἐπαξρηῶλ
ὅπνπ εἶραλ ἐπηθξαηήζεη θαὶ νἱ αἱξέζεηο, ζπλνδεχζεθε ἀπ’ ηὸ
πλεῦκα ηῆο κεηαθξάζεσο, ἀπ’ ηὴ βνπιγθάηα, κὲ ηὴλ γξακκαηηθὴ
ηέρλε δεζπφδνπζα ὁινθιεξσηηθῶο θαὶ ηὴ κνπζηθὴ ζὲ ἀπφζηαζε
ἀζθαιείαο· ζηὴ Ρψκε ἀληηζέησο, ηὴλ ἴδηα ἐπνρή,  ἑιιεληθὴ
ἐζεσξεῖην  θπξία γιῶζζα ηῆο πίζηεσο, θαζὼο ἀπνηεινῦζε θαὶ ηὸ
πξνπχξγην ηῆο ὀξζνδνμίαο, ὅηαλ  πινχζηα θαὶ ἰζρπξὴ Ἀλαηνιὴ
καζηηδφηαλ ἀπ’ ηὶο αἱξέζεηο· ἕσο ηὸλ ἔλαην αἰῶλα, θαὶ ηὴλ ἀλάδεημε
ηῆο δπηηθῆο ξσκατθῆο αὐηνθξαηνξίαο ὑπὸ ηὸλ Καξινκάγλν,  Ἁγία
Ἕδξα παξέκεηλε ηὸ ἀπφξζεην ὀρπξὸ ηῆο ὀξζνδνμίαο, ὅπσο θαὶ
ζηὴλ πεξίνδν ηῆο εἰθνλνκαρίαο, ἐλῶ  ιαηηληθὴ εἶρε αἰζζεηὰ
ὑπνρσξήζεη ζηὸλ λέν θφζκν ηῆο Γχζεσο θαὶ κφλν κὲ ζπζηεκαηηθὴ
πξνζπάζεηα ηῆο αὐηνθξαηνξίαο ἐπαλῆιζε  δηδαζθαιία ηεο. Ἀιιὰ
αὐηὰ ἀθνξνῦλ ηνὺο θηινιφγνπο θαὶ ηνὺο ἱζηνξηθνχο.
Ἡ ἄιιε πηπρὴ ηῆο ἱζηνξηθῆο πνξείαο εἶλαη ἐλδηαθέξνπζα· ὅηαλ
ἀπ’ ηὴλ ἑιιεληζηηθὴ ἐπνρὴ εἶλαη ζαθὴο ὁ δηραζκὸο κνπζηθῆο θαὶ
γξακκαηηθῆο, ἁξκνλίαο θαὶ ηέρλεο, ὅηαλ ὁ ιφγνο γηλφηαλ Λφγνο θαὶ
ιφγνο ηνῦ Θενῦ ζηὸλ ἑιιεληθὸ θφζκν, κὲ ἑδξαησκέλε ηὴ ζπλέρεηα
ηῆο γιψζζεο θαὶ ηνῦ πνιηηηζκνῦ, ζηὸλ ιαηηληθὸ θφζκν, ἀπ’ ηὴλ
ἄιιε πιεπξά, ὁ δηραζκὸο ἦηαλ ζὲ πνιιαπιὰ ἐπίπεδα.  Λφγνο
ηνῦ Θενῦ ἦηαλ ιφγνο ἄιιεο γιψζζεο, θχζεη ἀλσηέξαο, δηὰ δχν
ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο, δηφηη ἦηαλ ὁ ιφγνο ἑλὸο ἀλσηέξνπ πνιηηηζκνῦ,
ὁ ὁπνῖνο ἀπέθπγε κεηέθξαζαη ζηὰ ιαηηληθὰ ηὰ ἔξγα ηνπ, νὔηε θαὶ
ζηὰ ἑιιεληθὰ ηὰ ιαηηληθὰ ἔξγα, παξὰ ηὴλ ὑπνηαγή ηνπ ζηὴλ
αὐηνθξαηνξία ἐπὶ ἕμ ἕσο ὀθηὼ αἰῶλεο. Γεχηεξνλ, δηφηη εἰο αὐηὴλ
θαηεγξάθε ὁ Λφγνο ηνῦ Θενῦ·  πξνζέγγηζή ηνπ γηλφηαλ κὲ
ἀπφιπην δένο θαὶ ἰδηαηηέξα πξνζνρή, ἐπεηδή, ἐπὶ πιένλ ηνῦ ὅηη
ἦηαλ ὁ Λφγνο ηνῦ Θενῦ, ἦηαλ θαὶ ὁ πνιηηηζηηθὸο ιφγνο ηῆο
αὐηνθξαηνξίαο ζὲ κεηάθξαζε ζηὴ ιαηηληθὴ γιῶζζα, ἐλῶ νἱ πηζηνὶ
θαὶ ὑπήθννη κηινῦζαλ ηὶο δηθέο ηνπο γιῶζζεο.
Ἡ ἐθπαίδεπζε γηλφηαλ ζηὴ ιαηηληθὴ γιῶζζα θαὶ κφλν,
ἀπνθιεηζηηθὰ ζρεδὸλ ζηὰ κνλαζηήξηα, κὲ θχξην ἀληηθείκελν ηὶο
ἀλάγθεο ηῆο ιαηξείαο, δειαδὴ γηὰ ζξεζθεπηηθὰ θείκελα· ὅπνηνο
πξνρσξνῦζε ζὲ ἀλψηεξεο ζπνπδὲο ἐπηδηδφηαλ θαὶ ζηὴλ ἐθκάζεζε
ηῆο ἑιιεληθῆο ζηὰ ἐιάρηζηα ὑπάξρνληα ζηὴ Γχζε θέληξα,
πεξηζζφηεξα ζηὴ Νφηηα Ἰηαιία,  ὁπνία παξέκεηλε ὑπὸ ηὴλ ἐμνπζία
ηῆο ἀλαηνιηθῆο ξσκατθῆο αὐηνθξαηνξίαο, θαὶ κὲ ηὴ ζπλερῆ
γισζζηθή ηεο παξάδνζε ἀπ’ ηὴλ ἐπνρὴ ηῆο Μεγάιεο ιιάδνο. Ἡ
ἀλαγσγὴ ζηὸλ ἑιιεληθὸ ιφγν, ηὸλ ὅπνην ἑιιεληθὸ ιφγν, εἶρε ηὴλ
ἔλλνηα ηῆο ἀλαθνξᾶο εἰο ηὸλ Λφγνλ ηνῦ Θενῦ, ἔζησ θη ἂλ
ἐπξφθεηην γηὰ ηὰ θηινζνθηθὰ θαὶ ινγνηερληθὰ ἔξγα, δηφηη
18

ζπλδένληαλ ἀξξήθησο κὲ ηὴ γιῶζζα ηνῦ Δὐαγγειίνπ, ἀιιὰ θαὶ 
πξφζβαζή ηνπο εἰο αὐηὰ ἦηαλ δχζθνιε, ἀθνῦ νὔηε ηὴ ιαηηληθὴ
γιῶζζα γλψξηδαλ θαιά. Ἀπὸ πιεπξᾶο θαζεκεξηλῆο πξαθηηθῆο
κεηξνῦζε πεξηζζφηεξν αὐηφ.
Οἱ πεπαηδεπκέλνη ἀληηκεηψπηδαλ ηὶο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο, δηφηη
αὐηνὶ ἐθαινῦλην πξνζδῶζαη ἠ ἑξκελεῦζαη ηὴ θηινζνθηθὴ
ζεψξεζε ηῆο ζξεζθείαο· ἀπ’ ηὴλ ἀλαγλψξηζε ὑπὸ ηνῦ πάπα
Λένληνο ηνῦ Γ΄ ηνῦ Καξφινπ ηνῦ Μέγα ὡο αὐηνθξάηνξνο ηῆο ἁγίαο
ξσκατθῆο αὐηνθξαηνξίαο, ηὴλ πξψηε ηνῦ ἔηνπο ηνῦ 800 κ.Χ., 
Γχζηο ἐπηρείξεζε ἀπνθφςαη ηνὺο ζξεζθεπηηθνὺο, πνιηηηζηηθνὺο θαὶ
πνιηηηθνχο δεζκνχο ηεο κὲ ηὴλ Ἀλαηνιή, ὁπφηε ὄθεηιε ἀλαδεηῆζαη
ηὶο δηθέο ηεο πλεπκαηηθὲο ξίδεο. Οἱ ἀλαθνξὲο γίλνληαλ πιένλ ζηνὺο
ιαηηλνθψλνπο παηέξεο ηῆο ἐθθιεζίαο, κὲ πξῶηνλ ηὸλ Ἅγην
Αὐγνπζηῖλν· νἱ κεγάινη πνληίθεθεο θαὶ θάξνη ηῆο ὀξζνδνμίαο, ὁ
Γάκαζνο, ὁ Βηγίιηνο, ὁ Γξεγφξηνο Α’, ὁ κέγαο, Λέσλ Β’, ὁ κέγαο, ὁ
Εαραξίαο, ὁ Ἰσάλλεο Ζ’, ἐιεζκνλήζεζαλ, ἐζθεκκέλσο κᾶιινλ· 
ζηξνθὴ δηήξθεζε αἰῶλεο,  πνξεία ἦηαλ πξνθαζνξηζκέλε θαὶ 
ἀπνθνπὴ ἀπ’ ηὴλ Ἀλαηνιὴ δεδνκέλε. Οἱ πλεπκαηηθὲο ζρέζεηο εἶραλ
πεξηνξηζζεῖ ζηὸ ἐιάρηζην, κὲ ἐμαίξεζε ηὴ Νφηην Ἰηαιία θαὶ ηὴ
Βελεηία, πξνηεθηνξάηνπ ηῶλ Βπδαληηλῶλ ζηὴ Βφξεην Ἀδξηαηηθή.
 δηραζκφο, κνπζηθῆο θαὶ γξακκαηηθῆο, ιφγνπ θαὶ Λφγνπ, ἦηαλ
ζαθέζηεξνο θαὶ ἀδηάβαηνο ζηὴ θηινζνθία·  ὀξζφδνμνο ἐθθιεζία
παξέκεηλε ἀξηζηνηειηθή, ἐλῶ  θαζνιηθὴ ἐζηξάθε, ἀπ’ ηὴλ ζηηγκὴ
ηῆο πλεκαηηθῆο ηεο ρεηξαθεηήζεψο ηεο, πξὸο ηὸλ λενπιαησληζκφ.
Ἡ πνξεία κᾶο ἐμεγεῖ πνιιά· ὁ Ἅγηνο Αὐγνπζηῖλνο, ἐπίζθνπνο
Ἱππῶλνο θαὶ καζεηὴο ηνῦ ἐπηζθφπνπ Ἀκβξνζίνπ ηῶλ Μεδηνιάλσλ,
νὐδέπνηε ἔκαζε ηὴλ ἑιιεληθή, ὅπσο ηὸ ὁκνινγεῖ ὁ ἴδηνο εἰο ηὰο
«μνκνινγήζεηο» ηνπ,20 παξὰ ηὴλ αὐζηεξφηεηα ηῶλ δηδαζθάισλ
ηνπ, ηῶλ γξακκαηηθῶλ, grammatici ζηὰ ιαηηληθά, ζηὴ γελέηεξηά ηνπ·
ζηὴ ζπλέρεηα ἐδηδάρζε ηὴλ ἑιιεληθὴ θηινθνζία, ἀιιὰ εἰο ηὰ
ιαηηληθά, εἰο ηὴλ Ρψκελ θαὶ εἰο ηὰ Μεδηφιαλα, ἀπ’ ηὸλ θνξπθαῖν
παηέξα ηῆο ἐθθιεζίαο, θαὶ βαζὺ γλψζηε ηῆο ἑιιεληθῆο, κέζῳ ηῶλ
ζεκεηψζεσλ δηαθφξσλ ζρνιῶλ, θπξίσο ηῆο λενπιαησληθῆο, θαὶ
ἀπ’ ηὸλ Λνχθηνλ Ἀπνπιήηνλ εἰο ηὸλ ὁπνῖνλ θαὶ ἀλαθέξεηαη εἰο ηὴλ
«Πνιηηεία ηνπ Θενῦ», ὅπσο θαὶ εἰο ηὸλ ελέθαλ θαὶ ηὸλ Κηθέξσλα,
ἐλῶ εἶλαη ζαθὲο ὅηη νἱ ἀλαθνξέο ηνπ εἰο ηνὺο Ἕιιελαο θηινζφθνπο
γίλνληαη κέζῳ ηξίησλ· θαὶ θαηὰ ηὰο «παλεπηζηεκηαθάο» ηνπ
ζπνπδὰο δὲλ ἔκαζε ἑιιεληθά, νὔηε θαὶ κειέηεζε ηὴλ Ἁγία Γξαθὴλ
εἰο ηὸ πξσηφηππν. Ἡ ἕσο ηφηε πξφρεηξε κεηάθξαζε ηῆο Ἁγίαο
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Γξαθῆο, Itala, ἠ Italam δὲλ θάιππηε πιένλ ηὰο ἀλάγθαο ηῆο
ἐθθιεζίαο θαὶ θπξίσο ηῆο πνιεκηθῆο ηεο θαηὰ ηῶλ αἱξέζεσλ θαὶ ὁ
Ἅγηνο Ἱεξψλπκνο, κὲ καθξὰ παξακνλὴ εἰο ηὴλ Ἀλαηνιή, ἔθαλε
θαλνληθὴ κεηάθξαζε ηῶλ ἱεξῶλ θεηκέλσλ, κεηὰ ἀπὸ ἐληνιὴ ηνῦ
πνληίθεθνο Γακάζνπ, ηὸ 382 κ.Χ., ηὴλ ὁπνία θαὶ ρξεζηκνπνίεζε
πηζαλψηαηα θη ὁ Αὐγνπζηῖλνο. Ἀπνθιείεηαη ὅκσο λὰ ζπλαληήζεθε
καδί ηνπ, παξὰ ηὸ ὅηη ηὴλ ἴδηα ἐπνρὴ βξηζθφηαλ θη αὐηὸο ζηὴ Ρψκε,
ἐπεηδὴ ὁ κεηέπεηηα ἅγηνο ἦηαλ ἐθείλε ηὴλ ἐπνρὴ αἱξεηηθὸο θαὶ
κάιηζηα καληρατζηήο, θη ἀξγφηεξα εἰο ηὰ Μεδηφιαλα ζπάζζε ηὸλ
ρξηζηηαληζκὸ ἀπ’ ηὸλ Ἀκβξφζην.
Γειαδή,  ἀλαθνξὰ ζηὴλ ἑιιεληθὴ θηινζνθία, θαηὰ ηὶο ἀπαξρὲο
ηῆο ἐπηζήκνπ εὐξσπατθῆο θηινζνθίαο, θαὶ θαηὰ πξφεθηαζε ηῆο
ρξηζηηαληθῆο δνγκαηηθῆο, ἐγέλεην, θαὶ γίλεηαη εἰο ηὴλ Γχζηλ, θπζηθὰ
ὄρη εἰο ἀπφιπην βαζκφ –κὲ πνιιὲο ἐμαηξέζεηο ζηνὺο
πξνεγνχκελνπο αἰῶλεο θαὶ ζηὰ ηειεπηαῖα ρξφληα θαὶ ἰδηαηηέξσο
κεηὰ ηὴλ ἀλάδεημε ηῆο ζπγθξηηηθῆο θηινζνθίαο, ἑιιεληθῆο, θηλεδηθῆο
θαὶ ἰλδηθῆο-, κὲ ἄμνλα ἀπὸ ηὸλ Αὐγνπζηῖλν, εἰο ηνὺο
λενπιαησληθνχο, ηὶο δηάθνξεο θαηὰ ηὴλ ἑιιεληζηηθὴ ἐπνρὴ ζρνιέο,
ηὶο κεηὰ ηὸλ ηέηαξην αἰῶλα ζρνιέο, ηὴλ ηνά, ηὸλ Κῆπν, ηνὺο
Κπληθνὺο θαὶ ηέινο εἰο ηὸ Λχθεην θαὶ εἰο ηὴλ Ἀθαδεκία. λδεηθηηθὴ
εἶλαη  ἀλαθνξὰ θη ὄρη ἀπφιπηε.
ηὴλ πξάμε, ὁ Λφγνο θαζηεξψλεηαη ἀπνιχησο ὡο ὀξζὸο ιφγνο θαὶ
καδὶ κὲ ηὴ γξακκαηηθὴ ἀπεθφπεζαλ πιήξσο ἀπ’ ηὴ κνπζηθή· ηὸ
ἀληηθείκελφ καο δὲλ εἶλαη ὁ ἀδηάβαηνο δηραζκφο, ἀιιὰ  ἀλάθηεζε
ηῆο ἑλφηεηνο κνπζηθῆο θαὶ γξακκαηηθῆο,  ρεηξαθέηεζε ηνῦ ιφγνπ
ἀπ’ ηὸλ Λφγνλ θαὶ ηῆο θηινζνθηθῆο δηεξεπλήζεσο ἀπ’ ηὸλ
ὀξζνινγηζκφ.
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Ὁ ἑτερογενὴς κόσμος
Ἡ πνξεία ἔρεη ἐλδηαθέξνλ, ἐπεηδὴ ὁ δπηηθὸο ἄλζξσπνο γηὰ πξψηε
θνξὰ ἀληηκεησπίδεη ηὰ ζνβαξὰ δηιήκκαηα ὡο πξὸο ηὶο ἀπαξρὲο
ηῆο θηινζνθίαο ηνπ, ηῆο πλεπκαηηθῆο ηνπ ὑπάξμεσο· 
πξνβιεκαηηθὴ κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθὰ ζὲ ἀκθηζβήηεζε, θαζὼο
αἰζζάλεηαη ζηὴλ ἀξρή, θαὶ δηαπηζηψλεη ζηὴ ζπλέρεηα, ηὸ ἀδηέμνδν
ηῆο ινγηθῆο ηνπ. Ἡ ἀξρηθὴ ἐθθίλεζε ηῆο ἐμαξηήζεσο ζπδεηεῖηαη,
ἔζησ πξὸο ἐπαλάιεςηλ, εἰο βάζνο· ὁ δηραζκὸο ηῆο κνπζηθῆο θαὶ
ηῆο γξακκαηηθῆο, ἴζσο εἶλαη ὀιίγνλ δχζθνινο, ὡο πξνζέγγηζε θαὶ
θαηαγξαθή, ἀιιὰ  πνξεία ηνῦ ιφγνπ ζὲ Λφγν θαὶ ιφγν ηνῦ ζενῦ,
πξὸο κεηεμέιημε ζὲ ὀξζὸ ιφγν εἶλαη ζαθήο, κὲ ηὴ κνπζηθὴ ζηὸ
πεξηζψξην πιένλ. ηὴλ ἑιιεληζηηθὴ ἐπνρὴ ὁ δηραζκὸο ἦηαλ ἀθφκε
ὑπὸ δνθηκαζία, θαζὼο ηὸ θχξην, θαὶ θαζνξηζηηθὸ ὅκσο, ἐκπφδην
ἦηαλ  ἀπψιεηα ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ηνῦ ιφγνπ, ηῆο
ἐκκειείαο, ἀιιὰ κὲ δσληαλὴ ἀθφκε ηὴλ ἀιιεινζχλδεζε κνπζηθῆο
θαὶ γξακκαηηθῆο, ἐλῶ ὁ ιφγνο κεηεηξέπεην ζηαδηαθὰ ζὲ Λφγν· ζηὴ
ξσκατθὴ ἐπνρή, γηὰ ηνὺο Λαηηλνθψλνπο πεξηζζφηεξν, ὁ δηραζκὸο
ἔγηλε ράνο ἀδηάβαην, θη ὁ ιφγνο ἔγηλε Λφγνο, θαζὼο ὁ Λφγνο
ἐλεπινπηίζζε θαὶ κὲ ηὸ ιφγν ηνῦ Θενῦ κὲ ηὴλ ἕιεπζε ηῆο
ρξηζηηαληθῆο ζξεζθείαο. Mὲ ηὴλ ἀλαγλψξηζε ηῆο ρξηζηηαληθῆο ὡο
ἐπηζήκνπ ζξεζθείαο ηῆο αὐηνθξαηνξίαο, ὁ ιφγνο ηνῦ Θενῦ
ἀθνινχζεζε ηὴλ πνξεία ηῆο ἀπνιχηνπ πξνζειψζεσο εἰο ηὴλ
ὀξζνδνμία, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ἐζπηηξνθὴ εἰο ηὸλ ἀηηηθηζκὸ ἀπὸ ηνὺο
παηέξεο ηῆο ἐθθιεζίαο· ὁ ιφγνο, δειαδή, δηεηήξεζε πνιιὲο
ἀθκαῖεο δπλάκεηο, ἀπέλαληη εἰο ηὸλ Λφγνλ -ἐκπινπηηζκέλνο κὲ ηὴ
κνπζηθὴ ἁξκνλία, γεγνλὸο θαζηζηὰλ δχζβαηε ηὴ κεηάβαζή ηνπ εἰο
ὀξζὸλ ιφγνλ-, ἕσο ηὸ ηέινο ζρεδὸλ ηῆο ἀλαηνιηθῆο ξσκατθῆο
αὐηνθξαηνξίαο· ζηὴλ θαζνιηθὴ ἐθθιεζία, κεηὰ ηὸλ ἔλαην αἰῶλα, ὁ
Λφγνο ἔγηλε ιφγνο ηνῦ Θενῦ θαὶ ὁ ὀξζὸο ιφγνο θηλήζεθε ζὲ δχν
ἐπίπεδα, ὡο ιφγνο ηνῦ Θενῦ θαὶ ὡο ιφγνο κηᾶο ἄιιεο γιψζζεο,
ἀγλψζηνπ θαὶ ζετθῆο πξνειεχζεσο γηὰ ηνὺο πηζηνχο, ἀιιὰ θαὶ ηνὺο
πιείζηνπο ἱεξσκέλνπο ηῆο δπηηθῆο ξσκατθῆο αὐηνθξαηνξίαο.
ηὴλ ἐπνρή καο ἀξρίδεη εὐξεῖα ζπδήηεζε γηὰ ηὶο δχν αὐηὲο
ἐμαξηήζεηο ηνῦ ὀξζνῦ ιφγνπ, ἀπ΄ ηὸ ιφγν ηνῦ Θενῦ θαὶ ἀπ’ ηὸ
Λφγν ηῆο ἑιιεληθῆο, ηῆο ἄιιεο γιψζζεο· ἀιιὰ θαὶ ζηὰ
ἐθπαηδεπηηθά καο πξνγξάκκαηα, ζὲ ὁιφθιεξε ηὴ Γχζε θαὶ ἐπίζεο
θαὶ ζηὴλ ιιάδα, γίλεηαη ἀθφκε ζπζηεκαηηθὴ ἀλαθνξὰ εἰο ηὸλ Ἅγην
Αὐγνπζηῖλν, θαὶ κεηέπεηηα, εἰο ηὸλ Βνήζηνλ -ἂλ θαὶ αὐηφο, ηὸλ
πέκπην θαὶ ἕθην αἰῶλα, γλψξηδε ἄξηζηα ἑιιεληθά, κὲ ζπνπδὲο εἰο
Ἀζήλαο θαὶ ἔθαλε κεηαθξάζεηο ἑιιεληθῶλ ἔξγσλ, ἀπσιεζζέλησλ
ζηὴ ζπλέρεηα-,
θαὶ εἰο ηὸλ Θσκᾶλ ηὸλ Ἀθηλάηελ, ὣο ηὴλ
Ἀλαγέλλεζε· ζηὴλ ἀληίζηξνθε πνξεία, ἀπ’ ηὸλ Ἅγην Αὐγνπζηῖλν
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ζηνὺο Λαηηλνθψλνπο λενπιαησληθνχο, ζηνὺο ησηθνὺο θαὶ ζηνὺο
πηθνπξείνπο, θαὶ κέζῳ αὐηῶλ ζηνὺο Ἀξηζηνηέιε θαὶ Πιάησλα.
Ἄιισζηε ζηὴ Γχζε  ἐθθίλεζε ηῆο θηινζνθίαο εἶλαη,
ἀπινθιεηζηηθὰ θαὶ κφλν, ζενινγηθή, ἐλῶ ζηὴλ Ἀλαηνιή, πέξαλ ηῆο
ζενινγηθῆο ηεο πηπρῆο, δηαηεξεῖ ηὶο ἀλαδεηήζεηο ηῆο θιαζηθῆο
ἐπνρῆο, ὡο θηινζνθηθὸο θαὶ δξακαηηθὸο ιφγνο ζηὴλ
θαζεκεξηλφηεηα θαὶ ζηὶο ἐθθξάζεηο ηεο, ἀιιὰ θαὶ ζηὶο ἄξξεθηεο
ζρέζεηο κὲ ηὴ κνπζηθὴ δεζπφδνπζεο ζηὴ ζξεζθεία θαὶ ζηὴ
θηινζνθηθὴ ινγηθή·  δηαθνπὴ ηῆο ἐπηθνηλσλίαο Ἀλαηνιῆο θαὶ
Γχζεσο, ἀπ’ ηὸλ ἔλαην αἰῶλα θαὶ κὲ ηὶο ηαπξνθνξίεο θπξίσο,
δηεχξπλε ηὸ ράζκα, ἀιιὰ πεξηζζφηεξν ηὶο ἀπνζηάζεηο κεηαμὺ ηῶλ
δχν γισζζῶλ·  ιαηηληθὴ ἐπηδήηεζε ἀλεμάξηε πνξεία, ἀπ’ ηὴλ
ἑιιεληθή, παξὰ ηὴλ ζηελὴ ζχλδεζή ηνπο ἕσο ηφηε, ζηὴ θηινζνθία
θαὶ ζηὴ ινγνηερλία θπξίσο, ὡο ἔθθξαζε πνιηηηθῆο ρεηξαθεηήζεσο
ζηὴλ ἀξρή, ὡο κνλαδηθῆο ἐπηζηεκνληθῆο γιψζζεο ζηὴ ζπλέρεηα.
Ἡ πξφζδεζε ηῆο δπηηθῆο θηινζνθίαο ζηὴ ιαηηληθὴ παξάδνζε, ἀπ’
ηὸλ Ἅγην Αὐγνπζηῖλν ἕσο ηὶο κέξεο καο εἶλαη ἔληνλε ἀθφκε θαὶ
ὅηαλ πξαγκαηεχνληαη νἱ θηιφζνθνη ηὰ πξνβιήκαηα ηῆο ζπγθξηηηθῆο
θηινζνθίαο, ἑιιεληθῆο, ἰλδηθῆο θαὶ θηλεδηθῆο·  παξάδνζε βαξχλεη
ἀξθεηὰ
ζηὴ
ζθέςε
ηνπο,
θαὶ
ζρεδὸλ
ἀζπλαίζζεηα
ρξεζηκνπνηνῦληαη ηὰ παιαηὰ ἐπηρεηξήκαηα, ἐλῶ ηὰ θείκελά ηνπο
πνξεχνληαη εἰο ἄιιαο ὁδνχο. Ὅηαλ, ζηὴλ ἐμαίξεηε πξάγκαηη κειέηε
ηνπ ὁ Luc Brisson ηῆο ζπιινγηθῆο ἐθδφζεσο, “Philosophie
comparé e, Gré ce, Inde, Chine”, “La tri-fonctionnalité indoeuropé enne chez Platon”21 ἀλαθέξεηαη ζηὶο δηαδνρηθὲο κεηαβάζεηο
ηῆο ςπρῆο, ἕσο ηὸλ ηειεπηαῖν ηεο θαζαξκφ, θαὶ πξνζζέηεη ὅηη,
γξάθεη ὁ Πιάησλ, πὼο εἰο ηὴλ πξψηελ ηεο γέλλεζε ἑθάζηε ςπρὴ
θαὶ αὐηὴ  ὁπνία ἔρεη γλσξίζεη πάξα πνιιὰ εἰζέξρεηαη εἰο ηὸ
ζῶκα ἀλδξφο «γελλεζνκέλνπ θηινζφθνπ ἠ θηινθάινπ ἠ κνπζηθνῦ
ηηλὸο θαὶ ἐξσηηθνῦ»22, κεηαθξάδεη, «quelqu’ un qui inspirent les
Muses ou É ros», δειαδή, θάπνηνο ὁ ὁπνίνο ἐκπλέηαη ἀπ’ ηὶο
Μνῦζεο ἠ ηὸλ Ἔξσηα, ηφηε ἐθηξέπεηαη ηῆο πνξείαο ηνπ. Ὅπνηνο,
ὅκσο, ἐκπλέεηαη ἀπ’ ηὶο Μνῦζεο ἠ ηὸλ Ἔξσηα εἶλαη κνπζηθφο, ἔρεη
ηὴ κνπζηθὴ ἁξκνλία κέζα ηνπ, εἶλαη ἐκκειήο, εἶλαη ὁ ἐκκειῶο
παίδσλ θαὶ ὁ ἔρσλ ἤζνο ἐιεπζέξνπ ἀλζξψπνπ·  παξάζεζε ηνῦ
ἀπνζπάζκαηνο ἀπ’ ηὸ Γάιιν θηιφζνθν θαὶ δηαθεθξηκέλν
Πιαησληζηὴ γίλεηαη, κὲ ηξφπν ζὰλ λὰ ἀπνθιείεη ηὴ κνπζηθὴ ἁξκνλία
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Vrin, Paris, 2005, «Ἡ ζπγθξηηηθὴ θηινζνθία, ιιάο, Ίλδίεο, Κίλα», «Ἡ
ἰλδνεπξσπατθὴ ηξηζιεηηνπξγηθφηεο εἰο ηὸλ Πιάησλα», κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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¨Πιάησλνο, «Φαίδσλ», 248δ, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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θαὶ ηὴλ ἐκκέιεηα.  δηάινγνο ηῆο ζπγθξηηηθῆο θηινζνθίαο ὑθίζηαηαη
ηὶο ἐπηπηψζεηο ηῆο πνξείαο ηνῦ ὀξζνῦ ιφγνπ.
Ὅηαλ γίλεη  ζπζρέηηζε ηνῦ «Φαίδσλνο» κὲ ηὸ «πκπφζηνλ», ηὸ
ὁπνῖν ἐγξάθε κεηὰ ηὸ 385 π.Χ. θαὶ ὀιίγα ἔηε ἀξγφηεξνλ ὁ
«Φαίδξνο», θαηαλννῦκε πιεξέζηεξα ηὴ ζεκαζία ηνῦ Ἔξσηνο,
δηφηη, κὲ ηὴ θξάζε «κνπζηθνῦ ηηλνο θαὶ ἐξσηηθνῦ» ηαπηίδεη ηὶο δχν
αὐηὲο ἔλλνηεο θαὶ ἐθθξάζεηο ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο:
«πᾶο γνῦλ πνηεηὴο γίγλεηαη, θἂλ ἄκνπζνο ᾖ ηὸ πξὶλ νὗ ἂλ Ἔξσο
ἅςεηαη»23, ἀλαθέξεη ὁ ηηκψκελνο ηξαγηθὸο πνηεηήο, δηὰ ηὴλ λίθελ
ηνπ, Ἀγάζσλ· δειαδή, ὁ Ἔξσο ὅπνηνλ ἅπηεηαη ηὸλ κεηαηξέπεη
ἀκέζσο εἰο πνηεηήλ, δεκηνπξγφλ, θη ἂο εἶλαη πξνεγνπκέλσο
ἀκνπζνο, θη ἂο κὴλ ἀληηιακβάλεηαη ηίπνηε ἀπ’ ηὴ δηδαζθαιία ηῶλ
Μνπζῶλ, ἀπ’ ηὴ κνπζηθή. πνκέλσο ὁ θηιφζνθνο, ὁ θηιφθαινο, ὁ
κνπζηθὸο θαὶ ὁ πεξὶ ηὰ ἐξσηηθὰ ἐληξπθῶλ ζπκπιεξψλνπλ ηὸ ἦζνο
ηνῦ ἰδίνπ ἀλζξψπνπ, ηνῦ ἑλὸο θαὶ κφλνπ, θαὶ γη’ αὐηὸ ηίζεηαη
πξῶηνο ζηὴλ ἀμηνιφγεζε ηῶλ ςπρῶλ ἀπ’ ηὸλ Πιάησλα. Σὸ πνηὸ
εἶλαη αὐηὸ ηὸ ἦζνο κᾶο ηὸ ἐμεγεῖ ὁ σθξάηεο, ὅηαλ ἀλαπηχζζεη ηὶο
ἀπφςεηο ηῆο Γηνηίκαο γηὰ ηὸλ Ἔξσηα, ηὸλ δαίκνλα αὐηφλ, ηὸλ
κεηαμχ ζεῶλ θαὶ ἀλζξψπσλ, δηφηη ὁ κὲλ πεξὶ ηὰ ἐξσηηθὰ θαὶ ηὴ
κνπζηθὴ ζνθὸο εἶλαη δηακφληνο, «θαὶ ὁ κὲλ πεξὶ ηὰ ηνηαῦηα ζνθὸο
δαηκφληνο ἀλήξ, ὁ δὲ ἄιιν ηη ζνθὸο ὤλ, ἠ πεξὶ ηέρλαο ἠ
ρεηξνπξγίαο ηηλάο, βάλαπζνο»24· ὁ κέγαο αὐηὸο δαίκσλ θαζνξίδεη
ηὶο ηχρεο ηῶλ ἀλζξψπσλ, πεξηζζφηεξν ἀπ’ ὅινπο ηνὺο ἄιινπο θαὶ
εἶλαη ἀλδξεηφηεξνο ἀπ’ ηὸλ Ἄξε θαὶ πνλεξφηεξνο ἀπ’ ηὸλ ξκῆ. 
ζνθὸο ζηὸλ ἔξσηα, ζηὴλ πνίεζε, ζηὴ δεκηνπξγία θαὶ ζηὴ κνπζηθή,
εἶλαη δαηκφληνο ἀλήξ, ἀπνθηᾶ ηὴ δπλαηφηεηα ηῆο πξνζεγγίζεσο
πξὸο ηὸ ζεφ, δηφηη ὁ δαίκσλ Ἔξσο εἶλαη κεηαμχ ζεῶλ θαὶ
ἀλζξψπσλ, ἀιιὰ ὅπνηνο εἶλαη ζνθὸο ζὲ ἄιια πξάγκαηα, ζὲ ηέρλεο
ἠ ρεηξσλαθηηθὲο ἐξγαζίεο εἶλαη βάλαπζνο, ἐπεμεγεῖ  κάληηο δηὰ
ζηφκαηνο σθξάηνπο.
λδηαθέξεη  δηαζάθηζε ηῆο ἐλλνίαο βάλαπζνο, πνηφο εἶλαη αὐηὸο ὁ
ζνθὸο ζηὶο ηέρλεο, ὄρη ζηὴ δξακαηηθὴ ηέρλε, ἀιιὰ ζηὶο ηερληθὲο
ἐξγαζίεο θαὶ ζηὶο ηερλνπξγίεο, ὅπσο ηὸ ἐπεμεγεῖ ζηὴ ζπλέρεηα ὁ
σθξάηεο, ἠ κᾶιινλ  Γηνηίκα κέζῳ αὐηνῦ.  Ἀξηζηνηέιεο εἶλαη
ζαθέζηεξνο: «βάλαπζνλ δ’ ἔξγνλ εἶλαη δεῖ ηνῦην λνκίδεηλ θαὶ
ηέρλελ ηαχηελ θαὶ κάζεζηλ ὅζαη πξὸο ηὰο ρξήζεηο θαὶ ηὰο πξάμεηο
ηὰο ηῆο ἀξεηῆο ἄρξεζηνλ ἀπεξγάδνληαη ηὸ ζῶκα ηῶλ ἐιεπζέξσλ ἠ
ηὴλ ςπρήλ ἠ ηὴλ δηάλνηαλ. δηὸ ηάο ηε ηνηαχηαο ηέρλαο ὅζαη ηὸ ζῶκα
παξαζθεπάδνπζη ρεῖξνλ δηαθεῖζζαη βαλαχζνπο θαινῦκελ θαὶ ηὰο
23
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κηζζαξληθὰο ἐξγαζίαο· ἄζρνινλ γὰξ πνηνῦζη ηὴλ δηάλνηαλ θαὶ
ηαπεηλήλ»25. ηὸ ἀθηεξσκέλν ζηὴλ ἐθπαίδεπζε, ζηὴλ παηδείαλ
ηειεπηαῖν βηβιίν ηῶλ «Πνιηηηθῶλ» ἐπαλεξρφκεζα, ζηὴλ ὁπνία
πξῶην ξφιν πηζηεχεη ὅηη δηαδξακαηίδεη  κνπζηθὴ θαὶ  γπκλαζηηθή,
δηὰ ηὸ ἦζνο, δειαδὴ δηὰ ηὴλ δηακφξθσζηλ ηῆο ςπρῆο θαὶ ηῆο
δηαλνίαο ηῶλ ἐιεπζέξσλ ἀλζξψπσλ, ηῶλ πνιηηῶλ, ὅπσο
ἀλαθέξακε ζηὴλ ἀξρὴ δηὰ ηνὺο ἐκκειῶο παίδνληαο. Βάλαπζν
ινηπὸλ ἔξγν θαὶ ηέρλε θαὶ ἐθκάζεζε πξέπεη λὰ λνκίδνπκε ὅηη εἶλαη
αὐηέο, ὅζεο, θαηὰ ηὴλ θαζεκεξηλὴ δσὴ θαὶ πξαθηηθὴ ηὶο ζχκθσλεο
κὲ ηὴλ ἀξεηή, πξνεηνηκάδνπλ λὰ εἶλαη ἄρξεζην ηὸ ζῶκα ηῶλ
ἐιεπζέξσλ ἠ ηὴλ ςπρή ηνπο ἠ ηὴλ ζθέςε ηνπο, ηὴλ δηάλνηά ηνπο.
γηὰ ηὸ ιφγν αὐηὸ θαὶ ὅιεο αὐηὲο ηὶο ηέρλεο, ὅζεο θαζηζηνῦλ ηὸ
ζῶκα ρεηξφηεξν, ηὶο ἀπνθαινῦκε βάλαπζεο θαὶ ηὶο κηζζσηηθὲο
ἐξγαζίεο· δηφηη θάλνπλ ηὴλ ζθέςε ἄζρνιε, πξνζεισκέλε κφλν ζηὴ
δνπιεηά ηεο, θαὶ ηαπεηλή, δνπιηθή. ηὴλ πξάμε πξφθεηηαη γηὰ ηὴ
βηνκεραληθὴ ἐξγαζία, ηὴλ ὅπνηαο κνξθῆο βηνκεραληθὴ ἐξγαζία,
ὅπσο ηὴλ ἀληηιακβαλφκαζηε ἐκεῖο ζήκεξα, ἀιιὰ θαὶ ηὴ ζεσξεηηθὴ
πξνζέγγηζε αὐηῆο ηῆο ἐξγαζίαο, κὲ ηὴ ζενπνίεζε ηῆο παξαγσγῆο
ἐλ ζεηξᾷ θαὶ ηὴλ ἀπφιπηε πξνζήισζε ηνῦ ἐξγαδνκέλνπ ζηὸ
ἀληηθείκελν, ζηὸλ ζθνπὸ ηῆο ἐξγαζίαο ηνπ θαὶ ζηὴλ ἰδενινγηθή ηνπ
ἔθθξαζε26.
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2
Ἡ ρεηξαθέηεζε ἀπ’ ηὴ βηνκεραληθὴ ινγηθὴ εἶλαη ηὸ δπζθνιψηεξν
ἐκπφδην, δηφηη ἀθνξᾶ ηὴ θηινζνθηθὴ ζεψξεζε ηῆο βηνκεραληθῆο
ἐπνρῆο, ηὴ κεζηαληθὴ ἀληίιεςε ηῶλ Δὐξσπαίσλ, ὅηη απνηεινῦλ ηὸ
ἀλψηεξν ἐπίπεδν ηῆο ἱζηνξηθῆο ἐμειίμεσο ηνῦ ἀλζξψπνπ, νἱ ἴδηνη
θαὶ ηὸ θνηλσληθφ ηνπο ζχζηεκα· εὔθνια ἠ κᾶιινλ πνιὺ εὔθνια
κειεηνῦλ ηνὺο ἄιινπο πνιηηηζκνὺο θάησ ἀπ’ ηὴλ παξαδνζηαθή
ηνπο ζεψξεζε, ἀλεμαξηήησο ηνῦ ἐὰλ αὐηὴ ἀληαπνθξίλεηαη ζηὴ
ζεκεξηλή καο ἐπνρή.  François Jullien εἶλαη ἀδηακθηζβεηήησο ἀπ’
ηνὺο ἀξίζηνπο Δὐξσπαίνπο θηινζφθνπο εἰο ζέκαηα θηλεδηθῆο
θηινζνθίαο, ἀιιὰ θαὶ θνξπθαῖνο γλψζηεο ηνῦ Πιάησλνο θπξίσο
θαὶ ηῆο ἑιιεληθῆο γξακκαηείαο, θαὶ ἔρεη πξνζθέξεη πνιιὰ ζηνὺο
κνλαρηθνὺο ἐξεπλεηὲο ηῶλ κηθξῶλ ρσξῶλ θαὶ κὲ ἐιαρίζηε ἄκεζε
πξφζβαζε ζηὴ ζθέςε ηῆο Ἀλαηνιῆο· ζηὶο ἔμνρεο πξαγκαηεῖεο ηνπ,
“Le Nu impossible” θαὶ “Du mal/Du negatif”, ἀλαιχεη εἰο βάζνο ηὸ
πξφβιεκα ηνῦ γπκλνῦ ζηὴλ Κίλα θαὶ ηῶλ ζρέζεσλ κεηαμχ θαθνῦ
θαὶ ἀξλήζεσο. Οἱ ὡξαῖεο πξαγκαηεῖεο ηνπ θαὶ κὲ πξσηφηππν ζέκα
γελλνῦλ πνιιὲο παξαηεξήζεηο θαὶ δεκηνπξγηθὸ πξνβιεκαηηζκφ.
ηὸ “Le Nu impossible”  ζθέςε παξεθθιίλεη ζηὴλ ἑληαία
ἑιιελνξσκατθὴ ἐπνρή, κὲ ηὶο πξνεθηάζεηο ηεο ἀξθεηὲο θνξέο,
ζηνὺο λενπιαησληθνὺο θαὶ ζηὸλ Ἅγην Αὐγνπζηῖλν27· ἀληίζηνηρεο
ἀλαθνξὲο παξαηεξνῦκε θαὶ ζηὸ “Du mal/Du negatif”28. Ἡ
θεθηεκέλε ηαρχηεο θαὶ  ἀδξάλεηα κᾶιινλ ὁδήγεζαλ ηὸλ θηιφζνθν
θαὶ ἐμαίξεην ἑιιεληζηὴ ζηὶο παξαδξνκὲο αὐηέο· νἱ παξαηεξήζεηο
καο ἀπνβιέπνπλ ζηὸλ ἐληνπηζκὸ ηῶλ παξαδξνκῶλ θαὶ ζηὴλ
ἐπηζήκαλζε ηῆο ἀλάγθεο γηὰ ἐπαλεθηίκεζε πνιιῶλ ἀμηῶλ ηῆο
δπηηθῆο θηινζνθίαο, ἀιιὰ θαὶ ηῆο ἱζηνξίαο ηεο.  πξνβιεκαηηζκὸο
εἶλαη δσληαλὸο θαὶ ὥξηκνο γηὰ ηὸ ἑπφκελν βῆκα ηῶλ δχν Γάιισλ
ζηνραζηῶλ, ηῶλ François Jullien θαὶ Luc Brisson.
Σὴλ ἀπάληεζε ζηὶο παηαηεξήζεηο αὐηὲο ηὴλ ἀληιήζακε ἀπ’ ηνὺο
Paul Oskar Kristeller θαὶ John Herman Randall, ζηὸ βηβιίν ηνπο
“The Renaissance Prilosophy of Man”, ηὸ ὁπνῖν ἔρνπλ γξάςεη καδὶ
κὲ ηὸλ Γεξκαλὸ θηιφζνθν, Ernst Cassirer, γλσζηὸ ὡο ἕλαλ ἀπ’
ηνὺο θαιχηεξνπο ζρνιηαζηέο ηνῦ κκαλνπήι Κάλη, ἀιιὰ  ἔθδνζε
ἔγηλε κεηὰ ηὸλ ζάλαηφ ηνπ. Γξάθνπλ ζηὸλ πξφινγφ ηνπο νἱ δχν
θηιφζνθνη γηὰ ηὴ κειέηε ηῆο λενπιαησληθῆο θηινζνθίαο θαὶ ηνῦ
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Ἁγίνπ Αὐγνπζηίλνπ ζηὶο λεψηεξεο ἐπνρέο: «Καὶ ἐζεσξείην γεληθῶο
θπζηθφ, ὅηη ζὲ αὐηὸ ηὸ ὁπνῖν εὕξηζθαλ, ἀθφκε θη ὅηαλ δηάβαδαλ ηὰ
ἴδηα ηὰ ἔξγα ηνῦ Πιάησλνο, ὄθεηιαλ λὰ παξακείλνπλ ἀθφκε
ζξεζθεπφκελνη, Νενπιαησληθνὶ ζηὸλ Πιάησλα –ζηὸλ Πισηῖλν
κᾶιινλ παξὰ ζηνὺο δηαιφγνπο ὅπσο ηνὺο θαηαλννῦκε ζήκεξα-, θαὶ
ζηὸλ Αὐγνπζηῖλν κᾶιινλ παξὰ ζηὸλ Πισηῖλν»29. Ἡ ἀληίιεςε αὐηὴ
εἶλαη ἀπνδεθηὴ ζηνὺο παλεπηζηεκηαθνὺο θχθινπο, ἀθφκε θαὶ ζηὴλ
ιιάδα· πξφθεηηαη γηὰ ηὴλ θαζηεξσκέλε ἄπνςε ηῆο γξακκαηηθῆο
ζεσξήζεσο ηῆο ἱζηνξίαο θαὶ ηνῦ πνιηηηζκνῦ, ηῆο γξακκαηηθῆο
ηέρλεο·  ἐπαλέληαμε ζηὴλ θαζεκεξηλή καο δσὴ θαὶ ζηὸλ
πξνβιεκαηηζκφ καο πεξὶ κνπζηθῆο ἀπαηηεῖ ἄιιε ζεψξεζε, ὅηαλ
κάιηζηα θαινχκεζα ζὲ δηάινγν κὲ ηνὺο ἄιινπο παιαηνὺο
πνιηηηζκνὺο ηῆο Κίλαο θαὶ ηῶλ Ἰλδηῶλ. ὲ δηάινγν θαινχκεζα…
 δηάινγνο ἐπηβάιιεη ηὴλ ἀπνκάθξπλζή καο ἀπ’ ηὶο
παξαδνζηαθὲο ἀπφςεηο ηῆο κνλαδηθφηεηνο ηνῦ δπηηθνῦ πνιηηηζκνῦ
θαὶ ηῆο ἱζηνξηθῆο ἀπνζηνιῆο ηνπ· ἕλαο πνιηηηζκὸο ὅπσο ὅινη νἱ
ἄιινη εἶλαη θη αὐηφο, κὲ ηὶο δηαθπκάλζεηο ηνπ θαὶ ηὶο δεζκεχζεηο ηνπ,
ηὶο ὁπνῖεο θαινχκεζα ἐπαλεθηηκῆζαη θαὶ ζεσξῆζαη ὑπὸ ηὴλ ὀπηηθὴ
ηνῦ ἑληαίνπ θαὶ ἑηεξνγελνῦο θφζκνπ, κὲ ηὰ πξνβιήκαηα ηνῦ
θιίκαηνο, ὡο δεζπφδνληνο, θαὶ ηῆο ςεθηαθῆο ἐπαλαζηάζεσο
θαζνξηζηηθῆο, γηὰ ηὴλ πνξεία ηῆο ἀλζξσπφηεηνο. Ἀπὸ ἄιιε ὀπηηθὴ
γσλία, ηὸ πξφβιεκα εἶλαη  δηεξεχλεζε ηῶλ δεδνκέλσλ
δεζκεχζεσλ ηῆο ζπιινγηζηηθῆο καο, ὡο εὐξσπατθῆο ζθέςεσο, ηῆο
ὑπνηαγῆο ηεο ζηὴλ ἀληίιεςε πεξὶ κνλαδηθφηεηνο ηνῦ πνιηηηζκνῦ
καο· νἱ δηαθνξὲο ηνῦ ἑιιεληθνῦ πνιηηηζκνῦ, κὲ ηὴλ ἀλαθνξὰ ζηὶο
πεγέο ηνπ θαὶ κὲ ηὴλ ἐπηβίσζή ηνπ εἰο ηὴλ θαζ’ κᾶο Ἀλαηνιή,
ἐιάρηζηα κέηξεζαλ.
 δηάινγνο κὲ ηνὺο παιαηνὺο θαὶ δσληαλνὺο ἀθφκε πνιηηηζκνὺο
ηῆο Ἀλαηνιῆο πξνυπνζέηεη ηὴλ ἀλαγλψξηζε ηνῦ γεγνλφηνο ὅηη ὁ
θφζκφο καο εἶλαη ἑηεξνγελὴο ὡο ἱζηνξηθὴ ἐμέιημε· ὅπσο νἱ Κηλέδνη
θαὶ νἱ Ἰλδνὶ πξνρσξνῦλ ζηὴλ ἐπαλεθηίκεζε ηῆο πνιηηηζηηθῆο ηνπο
πνξείαο θαὶ ζηὴλ ἀμηνιφγεζή ηεο θαὶ κὲ ηὰ δεδνκέλα ηνῦ δπηηθνῦ
πνιηηηζκνῦ, ἀιιὰ θαὶ ηῶλ ἄιισλ δσληαλῶλ πνιηηηζκῶλ ὅπσο ηνῦ
ἑιιεληθνῦ, ὀθείινπκε θαὶ νἱ Δὐξσπαῖνη ἐπαλεθηηκῆζαη ηὶο ἀμίεο ηνῦ
πνιηηηζκνῦ καο, δηαθνξεηηθὰ  πξνζέγγηζε εἶλαη κνλνκεξὴο θαὶ
ἴζσο νὐδφισο πεηζηηθή. Ἡ ἐπαλεθηίκεζε πξνζθνκίδεη ηὴλ
ἀπφδεημε ηνῦ βαζπηέξνπ ζεβαζκνῦ πξὸο ηὶο ἱζηνξηθέο ηνπο ἀμίεο,
ἀιιὰ θαὶ ἀθφκε πεξηζζφηεξν πξὸο ηὶο δσληαλὲο ἀλαδεηήζεηο ὅισλ
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καο· παξαιιήισο ἀπνδεηθλχεη ὅηη ἔρνπκε ἀπνδεζκεπζεῖ πιήξσο
ἀπ’ ηὶο παηξνγνληθὲο δνπιεῖεο καο θαὶ ηνὺο ἀληηκεησπίδνπκε ἐλ ηῇ
πξάμεη ἰζνηίκσο· ηέινο δηεπθνιχλεη ηὴ βαζχηεξε δηεξεχλεζε ηῆο
ἐπνρῆο καο, κέζα ἀπ’ ηὴλ πξνβιεκαηηθὴ ηῶλ ιιήλσλ, πξὸο ηνὺο
ὁπνίνπο ἀλαηξέρνπλ θαὶ νἱ Κηλέδνη θαὶ νἱ Ἰλδνί. Ἡ δεκηνπξγηθὴ
πξνζέγγηζε ηνῦ ἑιιεληθνῦ πνιηηηζκνῦ ζέηεη εἰο ἄιιαο βάζεηο ηὸ
δηάινγν θαὶ ἐπηηξέπεη ηὴλ δηεξεχλεζε ἄιισλ πηπρῶλ, ὅπσο ηνῦ
ξφινπ ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ηῆο ἐπηξξνῆο ηεο εἰο ηὸ ἦζνο ηῶλ
ἀλζξψπσλ, θάηη πνιὺ δχζθνιν, ἂλ ὄρη ἀδχλαην, θάησ ἀπ’ ηὴ
ζεψξεζε ηῆο ζπκβαηηθῆο θηινζνθίαο· νἱ ὑπνρξεψζεηο γίλνληαη
ἐπηηαθηηθψηεξεο ζηὴλ ἐπνρὴ ηῆο ςεθηαθῆο ἐπαλαζηάζεσο θαὶ ζηὴλ
ἐπαλεθηίκεζε ηῆο ζπλζεηηθῆο ἱθαλφηεηνο ηνῦ ιφγνπ, ἠ ηῆο
γιψζζεο30.
Ἡ ἑιιεληθὴ θηινζνθία εἶρε βαζηθὴ ἀξρή ηεο ηὴλ ἀπνδνρὴ ἠ κᾶιινλ
ηὴλ ἔληαμε ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ ζηὴλ θνηλσλία ηεο, ζηὴλ πφιε31, ὅπσο
κὲ ηὸλ θχζελ Ἀλάραξζηλ· ζηὴλ ππζαγφξεην ζρνιή, π.ρ., ἀπ’ ηνὺο
218 καζεηὲο νἱ 7 ἦηαλ ἀιινδαπνί, βάξβαξνη, ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ
ηέζζεξεο Καξρεδφληνη θαὶ ἕλαο πεξβφξεηνο, θαὶ ἀπ’ ηὶο δεθαεπηὰ
γπλαῖθεο, δχν ἦηαλ Λεπθαλέο, θαηὰ ηὴ βηνγξαθία ηνῦ θηινζφθνπ
ἀπ’ ηὸλ Ἰάκβιηρν, ἐλῶ ὁ πξῶηνο Καξρεδφληνο θηιφζνθνο, ζηὴλ
ἑιιεληθὴ γξακκαηεία, ἦηαλ ὁ Ἤξηιινο, γχξσ ζηὸ 280 π.Χ., θαὶ ὁ
δεχηεξνο, ὁ Κιεηηφκαρνο, κὲ παηξηθὸ ὄλνκα Ἀζδξνχβαο· ἔγηλε θαὶ
ἀξρεγὸο ηῆο Ἀθαδεκίαο ηὸ 129 π.Χ., δηαδερζεὶο ηὸλ Καξλεάδε, ἂλ
θαὶ ἦξζε ζηὴλ Ἀθαδεκία ζὲ ιηθία ηεζζαξάθνληα ἐηῶλ, ζπλέγξαςε
ὑπέξ ηὰ ηεηξαθφζηα βηβιία, ἐλῶ ἦηαλ ἐκβξηζὴο ζηὶο ηξεῖο ζρνιέο,
Ἀθαδεκία, Πεξηπαηεηηθὴ θαὶ ηνά32. Ἀλαθέξνπκε ηὸλ Ππζαγφξα,
δηφηη εἶλαη ὁ πξῶηνο κειεηήζαο ηὴλ θηινζνθία θαὶ ηὴ κνπζηθή, ἀιιὰ
θαὶ ηὴλ γεσκεηξία, ηὴλ ἀξηζκεηηθή, ηὰ καζεκαηηθά.
Σὴλ ἐπηβεβαίσζε ηῆο ἀπφςεσο αὐηῆο ηὴλ πξνζθέξεη ὁ Roger-Pol
Droit, ζηὴ κειέηε ηνπ ζηὴλ ἔθδνζε γηὰ ηὴ ζπγθξηηηθὴ θηινζνθία, κὲ
πνιιὲο ἀλαθνξὲο ζηὴλ ἑιιεληθὴ γξακκαηεία·  ἐζσηεξηθή καο
δηάζεζε γηὰ θξηηηθὴ πξνζέγγηζε ηῆο θηινζνθίαο κεηξάεη.
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Ὅξα, θαὶ «Οἱ θαῦινη ηὴλ κνπζηθήλ», εἰο ηὰο «Ἀλαιχζεηο» «Σνῦ κκεινῦο».
Roger-Pol Droit, “La supériotité philosophique des barbares affirmée par les
Grecs » « Philosophie comparé e Gré ce, Inde, Chine », ὅ.ἀ.
32
Γηνεγέλνπο Λαεξηίνπ, «Βίνη θηινζφθσλ», «Κιεηηφκαρνο», βηβι. Γ’, θεθ. η’.
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Χορός, τὸ αὐθόρμητο ἅλμα
Οἱ ἐζσηεξηθὲο ἀλαδεηήζεηο ηῶλ Δὐξσπαίσλ ἐθθξάδνληαη θαιχηεξα
ἀπὸ ηνὺο ζηνραζηὲο ηῆο ἐπνρῆο ηνῦ δηαθσηηζκνῦ θαὶ ηνῦ δεθάηνπ
ἐλάηνπ αἰῶλνο, ὅηαλ νἱ ἀλαδεηήζεηο γίλνληαη πηὸ δσληαλὲο θαὶ πηὸ
δεκηνπξγηθέο· ζηὴλ πξψηε αὐηὴ πξνζέγγηζε, ηὸ ἐλδηαθέξνλ καο
πξνζήιθπζε ὁ Φξεηδεξῖθνο ίιιεξ, γηὰ δχν ιφγνπο: πξῶηνλ, γηὰ
ηὴλ ἐλαζρφιεζή ηνπ κὲ ηὴλ αἰζζεηηθή, θαὶ δεχηεξνλ, γηὰ ηὴλ ἄκεζε
ζπζρέηηζε ηῶλ θηινζνθηθῶλ ηνπ ἔξγσλ κὲ ηὸλ «Ὕκλν ηῆο ραξᾶο»·
ηὸλ κεινπνίεζε ὁ Λνπδνβίθνο θὸλ Μπεηφβελ ζηὴλ «ἐλάηε
ζπκθσλία», ηὸλ ἐζληθὸ ὕκλν ηῆο Δὐξσπατθῆο λψζεσο. Ἡ
πεξηδηάβαζε ἐλδηαθέξνπζα, ἀιιὰ ρξνλνβφξα, θαὶ ἀληηθείκελν
ἄιιεο κειέηεο·  ἀλαθνξά ηνπο γίλεηαη ἀπνθιεηζηηθὰ γηὰ ηὶο
ἀλάγθεο ηνῦ πνλήκαηνο, δειαδὴ ηῆο ζρέζεσο κνπζηθῆο θαὶ
γξακκαηηθῆο, ὡο ζπλδεηηθὸο θξίθνο ηῆο ἑιιεληθῆο θαὶ θηλεδηθῆο
θηινζνθίαο.
 Φξεηδεξίθνο ίιιεξ ἦηαλ αὐζφξκεηνο θαὶ γελλαῖνο θαὶ ζηὴλ
θαζεκεξηλή ηνπ δσὴ θαὶ ζηὴλ πνίεζε· πξσηνζηάηεζε ζηὶο ἰδέεο
ηνῦ δηαθσηηζκνῦ θαὶ ηηκήζεθε ἀπ’ ηὴλ Γαιιηθή ζλνζπλέιεπζε,
ἐλῶ ζεσξεῖηαη ἀπ’ ηνὺο πξσηνπφξνπο ηῆο ζεσξίαο ηῆο αἰζζεηηθῆο
ζηὴ λεψηεξε ἐπνρή, ἄιινηε ἀπνδερφκελνο ηὶο ἀπφςεηο ηνῦ
κκαλνπὴι Κάλη θη ἄιινηε ὄρη· νἱ ἀλαδεηήζεηο ηνπ εἶλαη ἀπ’ ηὶο πηὸ
αὐζφξκεηεο ζηὴλ εὐξσπατθὴ ζθέςε: « ἄλζξσπνο θ α ι ι σ π ί δ
ε ηα α η. Ἡ ἐιεχζεξε δνλὴ γίλεηαη δεθηὴ ζηὸ ζχλνιν ηῶλ ἀλαγθῶλ
ηνπ θαὶ ηὸ κὴ ἀλαγθαῖν εἶλαη ζὲ ιίγν ηὸ θαιχηεξν κέξνο ἀπ’ ηὶο
ραξέο ηνπ»33· ηὸ κὴ ἀλαγθαῖν, ηὸ πεξηηηφ, ὀκνξθαίλεη ηὴ δσή, ιέεη,
εἶλαη ηὸ θαιχηεξν κέξνο ηῆο δσῆο ηνπ, εἶλαη  πξαγκαηηθὴ δνλή, ὁ
ἔξσο.  Ἀξηζηνηέιεο ιέεη ηὰ ἴδηα: «ηὸ δὲ δεηεῖλ παληαρνῦ ηὸ
ρξήζηκνλ ἥθηζηα ἁξκφηηεη ηνῖο κεγαινςχρνηο θαὶ ηνῖο ἐιεπζέξνηο»34.
πκθσλνῦλ ἀπνιχησο πνηεηὴο θαὶ θηιφζνθνο, κὲ δηαθνξὰ 2100
ἐηῶλ, κεηαθέξνληεο ἕθαζηνο ηὴλ πνιηηηθὴ ἀληίιεςε ηῆο ἐπνρῆο
ηνπ·  ἀλαδήηεζε ηνῦ ρξεζίκνπ, ηνῦ ἀλαγθαίνπ εἰο θάζε ἐθδήισζε
ηῆο δσῆο ηνῦ ἀλζξψπνπ, ἐιάρηζηα ἁξκφδεη εἰο ηνὺο κεγαινςχρνπο
θαὶ ηνὺο ἐιεπζέξνπο·  παξάζεζε πξῶηα ηνῦ κεγαινςχρνπ θαὶ
ζηὴ ζπλέρεηα ηνῦ ἐιεπζέξνπ ἔρεη ηὴλ ἔλλνηα, ὅηη  ἐιεχζεξε
ἐπηινγὴ ηνῦ ἀλζξψπνπ ἰζρχεη θαὶ ζὲ ἄιια ζπζηήκαηα, ὄρη κφλν
ζηὴ δεκνθξαηία.
33

Φξεηδεξίθνπ ίιιεξ, «Πεξὶ ηῆο αἰζζεηηθῆο παηδείαο ηνῦ ἀλζξψπνπ», 27ε
ἐπηζηνιή, ζει. 166, κεηάθξαζε, Κψζηα Ἀλδξνπιηδάθε, ἐθδφζεηο,
«Ἰδεφγξακκα», Ἀζῆλαη, 2006.
34
Ἀξηζηνηέινπο, «Πνιηηηθά, Βηβι, Ζ’,, θεθ. γ’, παξ. 3, (1338β3-4), κεηάθξαζε
δηθή κνπ.
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Ἀληίζηνηρε ζεψξεζε ηῆο θαζεκεξηλῆο πξαθηηθῆο ἔρεη θαὶ  θηλεδηθὴ
θηινζνθία·  δηαθνξά ηεο κὲ ηὴ βηνκεραληθὴ θνζκνζεσξία εἶλαη
ραξαθηεξηζηηθή.  André Chieng, ἀθνῦ παξαζέηεη ηὶο ἀπφςεηο ηῆο
θηιειεπζέξαο νἰθνλνκίαο, κὲ ηὴλ ἐπηδίσμε ηνῦ θέξδνπο, γξάθεη γηὰ
ηὴλ θηλεδηθὴ θηινζνθία: « ηαντζκφο δηδάζθεη ἀθξηβῶο ηὸ ἀληίζεην:
 εὐηπρία,  εὐδαηκνλία θαιχηεξα, ἐθπεγάδεη ὄρη ἀπ΄ ηὴλ ἀπφθηεζε
πεξηζζνηέξσλ ἀγαζῶλ (Καηνρὴ ὀιηγσηέξσλ, ζεκαίλεη ὀιηγψηεξα
ζὰ θαξπνθνξήζνπλ/ Πεξηζζνηέξσλ, ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα ζὰ
ἀπνιεζζνῦλ, Λάνηζε, 22), ἀιιὰ ἀληηζεησο ἀπὸ ηὸλ κεηξηαζκὸ ηῶλ
ἀλαγθῶλ καο (Μείσζε ηνῦ γὼ θαὶ πεξηζηνιὴ ηῶλ ἐπηζπκηῶλ,
Λάνηζε, 19). Αὐηὴ  ηειεπηαία ζηξνθὴ πξέπεη λὰ γίλεη θαηαλνεηὴ
ζηὴλ εὐξχηεξε ἔλλνηά ηεο: ὁ ηαντζκὸο δὲλ ἀπνδέρεηαη ηὴλ
ἀπάξλεζε θάζε ἐπηζπκίαο, ὅπσο γίλεηαη ἀπ’ ηὴλ ἰλδηθὴ παξάδνζε,
ἀιιὰ ἀλαγλσξίδεη ηὴλ ἄκβιπλζε ηῶλ ἐπηζπκηῶλ, ἐλῶ ὁ νἰθνλνκηθὸο
θηιειεπζεξηζκὸο πξνυπνζέηεη ὅηη  αὔμεζε ηῶλ νἰθνλνκηθῶλ
ἀγαζῶλ αὐμάλεη ipso facto ηὴλ εὐδαηκνλία»35.
Σὸ ἐλδηαθέξνλ ηῆο ἀλαθνξᾶο ἔγθεηηαη ζηὴλ ἀπφξξηςε ηῆο
ἀπεξηνξίζηνπ δίςαο γηὰ ηὴλ ἀπφθηεζε ὑιηθῶλ ἀγαζῶλ· ὁ Λάνηζε
ἐθθξάδεη ηὴλ ἴδηα θηινζνθηθὴ ἀληίιεςε κὲ ηὸλ Ἀξηζηνηέιε, κὲ ηὴλ
θαηαδίθε ἐθ κέξνπο ηῶλ κεγαινςχρσλ θαὶ ηῶλ ἐιεπζέξσλ ηῆο
ἀπεξηνξίζηνπ θαηνρῆο ηῶλ ὑιηθῶλ ἀγαζῶλ· ζηὸ ἴδην κῆθνο
θχκαηνο θηλνῦληαη θη ἔδεζαλ ζηὴλ ἴδηα ἐπνρὴ πεξίπνπ. Ἡ θξηηηθή,
κάιηζηα, γίλεηαη ἀπ’ ηὸλ André Chieng, Κηλέδν γελλεκέλν ζηὴ
Γαιιία θαὶ ἐπαγγεικαηία ηῆο ἀγνξᾶο. Γηὰ ηὸ ιφγν αὐηὸ θαὶ
παξαηίζεηαη.
Πξφθεηηαη γηὰ ηὸ δεχηεξν θνηλὸ παξαλνκαζηή, κεηὰ ηὴ κνπζηθὴ
ἁξκνλία, παξὰ ηὴλ νἰθνλνκηθὴ ἀλάπηπμε ηῆο Κίλαο ζηνὺο
παιαηνηέξνπο αἰψλαο36, ἔζησ θαὶ εἰο κεξηθὴλ ἄγλνηαλ ζήκεξα ἀπ’
ηνὺο Γπηηθνχο·  κνπζηθὴ ἁξκνλία θαληάδεη δχζθνιε ἔλλνηα ζηὸ
βηνκεραληθὸ ἄλζξσπν, ἐλῶ  ἀπφξξηςε ηῆο ἀελάνπ ἀλαπηχμεσο
θαὶ ηῆο ἀπεξηνξίζηνπ θαηαλαιψζεσο, ηνῦ εἶλαη πηὸ νἰθεία, ηνῦ
πξνθαιεῖ ἐκεηφ, ὅπσο ηὸ ἐλαξκφλην γέλνο ηῆο κνπζηθῆο, θαηὰ ηὸλ
Ἀξηζηφμελν, εἰο ηνὺο δηαηεζξπκκέλνπο ηὰ ὦηα.
πηζηξέθνληεο ζηὸλ πνηεηή, ζηὴλ ἑπνκέλε παξάγξαθν γξάθεη:
«Σὸ αὐζφξκεην ἅικα ἀπὸ ραξὰ γίλεηαη ρνξφο,  ἀζρεκάηηζηε
ρεηξνλνκία γίλεηα ραξηησκέλε ἁξκνληθὴ γιῶζζα ηῶλ θηλήζεσλ ηνῦ
ζψκαηνο· νἱ ζπγθερπκέλνη ἦρνη ηνῦ αἰζζήκαηνο ἐθδηπιψλνληαη,
ἀξρίδνπλ λὰ ὑπαθνχνπλ ζηὸλ ξπζκὸ θαὶ λὰ ἁξκφδνληαη ζὲ ἕλα
André Chieng, “La Pratique de la Chine », ζει. 221, Grasset, Paris, 2006,
κεηάθξαζε δηθή κνπ,  ιαηηληθὴ θξάζε ηνῦ ζπγγξαθέσο.
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Ὅρα, ηό, «Τὰ Ἀποθύμια ηῆς Νσκηός», ζελ.11, εἰς ηὰς «Ἀναλύζεις», «Τοῦ Ἐμμελοῦς».
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ἆζκα». Θπκίδεη ηὴλ εἰζαγσγὴ ηῆο «Πνηεηηθῆο», ηὴλ ἄξξεθηε
ζχλδεζε ηῆο κνπζηθῆο κὲ ηὴλ θαζεκεξηλή καο δσή, κὲ ηὴλ κίκεζηλ
ὡο πξνζθνξὰ ηνῦ πεξηηηνῦ ζηὴλ ἀλαδήηεζε ηνῦ θάιινπο θαὶ ηῆο
ἁξκνλίαο,  ἀέλανο πεγὴ ηῆο θαιιηηερληθῆο δεκηνπξγίαο: «ὥζπεξ
γὰξ θαὶ ρξψκαζη θαὶ ζρήκαζη πνιιὰ κηκνῦληαί ηηλεο ἀπεηθάδνληεο
νἱ κὲλ δηὰ ηέρλεο νἱ δὲ δηὰ ζπλεζείαο, ἕηεξνη δὲ δηὰ θσλῆο, νὕησ
θἀλ ηαῖο εἰξεκέλαηο ηέρλαηο, ἅπαζαη κὲλ πνηνῦληαη ηὴλ κίκεζηλ ἐλ
ξπζκῷ θαὶ ιφγῳ θαὶ ἁξκνλίᾳ, ηνχηνηο δ’ ἠ ρσξὶο ἠ κεκηγκέλνηο»37·
ηὰ ἴδηα ζρεδὸλ ιέλε πάιη ὁ θηιφζνθνο θαὶ ὁ πνηεηήο, ἀιιὰ νἱ κηθξὲο
δηαθνξὲο ζηὴλ ἄπνςή ηνπο δὲλ ἀθνξνῦλ ηὸ πφλεκά καο. Ἡ ὡξαία
κεηάθξαζε ηνῦ ίκνπ Μελάλδξνπ εἶλαη: «Γειαδὴ θαζὼο θαὶ κὲ
ρξψκαηα θαὶ κὲ ζρήκαηα κηκνῦληαη κεξηθνὶ πνιιὰ θαὶ παξηζηνῦλ
ἄιινη κὲλ δηὰ ηέρλεο, ἄιινη δὲ δηὰ ζπλεζείαο, ἄιινη δὲ δηὰ ηῆο
θσλῆο, ηὸ αὐηὸ ζπκβαίλεη θαὶ εἰο ηὰο εἰξεκέλαο ηέρλαο (δειαδὴ
ζηὴλ πνίεζε, ζηὴλ ηξαγῳδία, ζηὴλ θσκῳδία, ζηὴλ αὐιεηηθὴ θαὶ
ζηὴλ θηζαξηζηηθή)· δειαδὴ ἅπαζαη κὲλ θάκλνπλ ηὴλ κίκεζηλ
κεηαρεηξηδφκελαη ξπζκὸλ θαὶ ιφγνλ θαὶ ἁξκνλίαλ, ηαῦηα δὲ ἠ
ρσξηζηὰ ἠ ἀλάκεηθηα».
Ἡ αἴζζεζε θαὶ  εὐραξίζηεζε ηνῦ πεξηηηνῦ παξέρεη ζηὸλ
ἄλζξσπν ηὴλ ἄλεζε ηῆο παξαηεξήζεσο ηῶλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ,
ηῆο θνηλσλίαο ηνπ, ηῆο πφιεψο ηνπ θαὶ ηνῦ θφζκνπ· ὁ θηιφζνθνο
εἶλαη ζαθήο: «ὁ δ’ ἀπνξῶλ θαὶ ζαπκάδσλ νἴεηαη ἀγλνεῖλ (δηὸ θαὶ ὁ
θηιφκπζνο θηιφζνθφο πψο ἐζηηλ· ὁ γὰξ κῦζνο ζχγθεηηαη ἐθ
ζαπκαζίσλ)· ὥζη’ εἴπεξ δηὰ ηὸ θεχγεηλ ηὴλ ἄγλνηαλ ἐθηινζφθεζαλ,
θαλεξὸλ ὅηη δηὰ ηὸ εἰδέλαη ηὸ ἐπίζηαζζαη ἐδίσθνλ, θαὶ νὐ ρξήζεψο
ηηλνο ἕλεθελ· καξηπξεῖ δὲ αὐηὸ ηὸ ζπκβεβεθφο· ζρεδὸλ γὰξ πάλησλ
ὑπαξρφλησλ ηῶλ ἀλαγθαίσλ θαὶ πξὸο ῥαζηψλελ θαὶ δηαγσγὴλ 
ηνηαχηε θξφλεζηο ἤξμαην δεηεῖζζαη»38.
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Σνῦ ίδίνπ, «Πνηεηηθή», θεθ. α’, παξ. 4, (1447α17-23).
Σνῦ ἰδίνπ, «Μεηὰ ηὰ θπζηθά», βηβ. Α’, θεθ. β’, παξ. 10-11, (982β18-24),
κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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2
Ἡ κίκεζηο γίλεηαη, πνηεῖηαη, «ἐλ ξπζκῷ θαὶ ιφγῳ θαὶ ἁξκνλίᾳ»,
γξάθεη ὁ θηιφζνθνο εἰο ηὴλ «Πνηεηηθήλ», ἀπὸ ἄιινπο «κὲλ δηὰ
ηέρλεο» ἀπὸ ἄιινπο «δηὰ ζπλεζείαο» θαὶ ἀπὸ ἄιινπο «δηὰ ηῆο
θσλῆο», θαὶ ὁ πνηεηήο, δχν ρηιηάδεο ἑθαηὸ ἔηε κεηά, ὅηη, «ηὸ
αὐζφξκεην ἅικα ἀπὸ ραξὰ γίλεηαη ρνξφο», θαὶ « ἀζρεκάηηζηε
ρεηξνλνκία γίλεηαη ραξηησκέλε ἁξκνληθὴ γιῶζζα ηῶλ θηλήζεσλ ηνῦ
ζψκαηνο», ὅπσο θαὶ «νἱ ζπγθερπκέλνη ἦρνη ηνῦ αἰζζήκαηνο…
ὑπαθνχνπλ ζηὸλ ξπζκὸ θαὶ ἁξκφδνληαη ζὲ ἕλα ἆζκα»· ἐιάρηζηα
δηαθέξνπλ θαὶ ἴζσο κφλνλ εἰο ηὴλ θηινζνθηθὴλ ζεψξεζηλ, δηφηη 
εὐραξίζηεζε ηνῦ πεξηηηνῦ εἶλαη αὐηνλφεηε, ὡο παξφξκεζε γηὰ ηὶο
ἐπηινγὲο ηνῦ ἐιεπζέξνπ ἀλζξψπνπ. Ἡ ἀξρή ηῆο δηεξεπλήζεσο
γίλεηαη ἐπεηδὴ ὁ ἀπνξῶλ θαὶ ζαπκάδσλ, γηὰ ὅζα ζπκβαίλνπλ γχξσ
ηνπ, πηζηεχεη ὅηη ἀγλνεῖ (δηὰ ηνῦην θαὶ ὁ θηιφκπζνο, ὁ παξακπζᾶο
εἶλαη θαηὰ θάπνηαλ ἔλλνηαλ θηιφζνθνο, ἠ ἀκπεινθηιφζνθνο ζηὴ
λενειιεληθή· ηὰ παξακχζηα ἀπνηεινῦληαη ἀπὸ ζαπκάζηα
πξάγκαηα)· θη ἔηζη δείρλνπλ ὅηη γηὰ λὰ ὑπεξβνῦλ ηὴλ ἄγλνηα
ἐθηινζφθεζαλ, θαὶ αὐηὸ γίλεηαη θαλεξὸ ἀπ’ ηὸ γεγνλὸο ὅηη
ἐπηδίσθαλ ηνῦ λὰ γλσξίζνπλ ηὴ βαζχηεξε θχζε ηῶλ πξαγκάησλ,
ηὴλ ἐπηζηήκε ηνπο, θαὶ ὄρη δηὰ θάπνηαλ νἱαλδήπνηε ρξεζηκφηεηα.
Αὐηὸ καξηπξεῖηαη ἀπ’ ηὸ ἀθφινπζν γεγνλφο· δηφηη θη ὅηαλ ἔρνπλ νἱ
ἀλζξσπνη ὅια ηὰ ἀλαγθαῖα γηὰ ἀπφιαπζε θαὶ γηὰ παηδηὲο ἠ
ἄζθνπεο ἐλαζρνιήζεηο, ἀξρίδνπλ θαὶ ἀλαδεηνῦλ αὐηὴλ ηὴ γλψζε,
ηὴλ θηινζνθία.
Ἡ θηινζνθία εἶλαη ἐιεχζεξε ἀζθῆζαη ηὴλ ἀπνζηνιή ηεο ὅηαλ ηὸ
πεξηηηφ, ηὸ ἄρξεζην ζεσξεῖηαη ἀπαξαίηεην, ζηὴλ θνηλσλία, ζηὴλ
πφιε, ἀιιὰ ἀπνκέλεη ὁ πξνζδηνξηζκφο, ηνῦ πνηὸ εἶλαη ηὸ πεξηηηφ,
ηνῦ πφηε ὁ ἄλζσπνο ἔρεη ηὴλ ἄλεζε ηῆο ἐθθξάζεσο ηνῦ πεξηηηνῦ·
εἶλαη  ἔλλνηα ηῆο ζρφιεο, ηῆο ζρνιῆο, ηῆο ἐπηκειείαο θαὶ
θξνληίδνο γηὰ θάηη, ἀιιὰ ὅηαλ αὐηὴ γίλεηαη κὲ ἄλεζε ρξφλνπ, εἶλαη
 ἔλλνηα ηνῦ πνιίηνπ, ὅηη εὑξίζθεηαη εἰο ηὸ κέζνλ ηῶλ πξαγκάησλ,
εἰο ηὴλ Ἀγνξάλ. Γειαδή, ηὸ θχξην ραξαθηεξηζηηθὸ ηῆο θηινζνθίαο
εἶλαη  ἄζθεζή ηεο,  ἐλαζρφιεζε καδί ηεο, ἀπὸ ἀλζξψπνπο
ἐιεπζέξνπο ἀπὸ ηὴλ αἴζζεζε ηνῦ θαηαλαγθαζκνῦ ηῆο βησηηθῆο
ἀλάγθεο· ηὸ πεξηηηὸ ηνῦ πνηεηνῦ θαὶ  ῥαζηψλε θαὶ  δηαγσγὴ ηνῦ
θηινζφθνπ ἀπνηεινῦλ ηὸλ θνηλὸ παξαλνκαζηὴ γηὰ ηὴ κεηαηξνπὴ
ηνῦ αὐζνξκήηνπ ἅικαηνο ζὲ ρνξφ, γηὰ ηὴ κίκεζε θαὶ ηὴ θηινζνθία.
θάζηε θνηλσλία πξνζδηνξίδεη ηὸ πεξηηηὸ θαὶ ηὶο ζπλζῆθεο
ζρνιῆο ηῶλ πνιηηῶλ ηεο, θη αὐηὰ ἀπνηεινῦλ ηὰ ἤζε θαὶ ηὰ ἔζηκα
ηῆο θνηλσλίαο αὐηῆο, ηὸλ ηξφπν δσῆο ηεο, θάηη πέξαλ ηνῦ
πνιηηεχκαηφο ηεο, ηνῦ πνιηηηθνῦ ηεο ζπζηήκαηνο· νἱ παιαηφηεξεο
θνηλσλίεο εἶραλ ἀπεξηφηηζην ρξφλν γηὰ ηὸ πεξηηηφ, ηὴλ ζρνιὴ ηῶλ
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πνιηηῶλ ηεο,  βηνκεραληθὴ θξφληηζε θαὶ ἐπέβαιε ἀπ’ ηὴλ ἐθθίλεζή
ηεο ηὴλ ἀπφιπηε ἐμάξηεζε ηῶλ κειῶλ ηεο, ζὲ ἰδενινγηθὸ θαὶ
πξαθηηθὸ ἐπίπεδν, πξὸο ηὸλ δεδνκέλν ζθνπφ, γηὰ ηὴλ ἐθπιήξσζε
ηνῦ ὁπνίνπ ὄθεηιαλ δηαζέηεηλ ὁιφθιεξν ηὸ ρξφλν ηνπο θαὶ ηὴ
δσηηθφηεηά ηνπο. Δἶλαη κᾶιινλ  πξψηε θνηλσλία ζηὴλ ἱζηνξία κὲ
ηφζν ἀπφιπηε ἐμάξηεζε ηῶλ ἀλζξψπσλ ηεο· εἶλαη γλσζηὰ αὐηὰ
ἀπ’ ηὴ ζεσξία ηῆο πξνηεζηαληηθῆο ζηθῆο θαὶ ηῆο κεηαπιάζεσο ηνῦ
ζξεζθεπηηθνῦ ζπλαηζζήκαηνο, ηνῦ Μάμ Βέκπεξ θαὶ ηῶλ ἄιισλ,
ὥζηε θξίλεηαη ἄζθνπε  ἐπαλάιεςή ηνπο. λδηαθέξεη  πιήξεο
ἐμαθάληζε ηνῦ πεξηηηνῦ, ηῆο ζρνιῆο ζηὴ βηνκεραληθὴ ἐπνρή,39 ηνῦ
αὐζνξκεηηζκνῦ ηνῦ ἀλζξψπνπ θη αὐηὸ ηὸλ ἀπνμελψλεη ἀπ’ ηὴλ
αἴζζεζε ηῆο κνπζηθῆο θαὶ πεξηζζφηεξν ἀθφκε θη ἀπ’ ηὴλ ἔθθξαζή
ηεο ὡο ἀλαγθαῖν θαὶ ἀλαπφζπαζην ηκῆκα ηῆο δσῆο ηνπ.
Ἡ κνπζηθὴ κᾶο πξνζθέξεη ηὸλ κίην ηῆο Ἀξηάδλεο γηὰ πνιιὰ
ζέκαηα,  κνπζηθὴ ὡο ἀπαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηνῦ ἤζνπο ηνῦ
ἐιεπζέξνπ ἀλζξψπνπ, θαηὰ ηνὺο «ἐκκειῶο παίδνληαο»·  κνπζηθὴ
ζηὴ βηνκεραληθὴ ἐπνρὴ ζπλήζηζε ηὸ ἄηνκν ζηὴλ πξνζήισζε ηνῦ
ὀπαδνῦ ἠ ηνῦ πηζηνῦ εἰο ηὸλ ηεζέληα ἐθ ηῶλ πξνηέξσλ ζθνπφ·
δεζκεχεη ηὸλ ἄλζξσπν θη ἀπνθιείεη ηὸ αὐζφξκεην ἄικα ηνπ40. Ἡ
κνπζηθὴ ἔγηλε ἀπφιαπζε ἠ ὄξγαλν γηὰ ηὴλ πξνζήισζε ηνῦ
ἀλζξψπνπ ζηὸλ δεδνκέλν ζθνπφ, ἀιιὰ ὄρη ἔθθξαζε ηῆο
δεκηνπξγηθφηεηφο ηνπ θαὶ ηῆο ἐιεπζέξαο βνπιήζεψο ηνπ· 
παξαγσλὴ ἐλ ζεηξᾷ ζπλνδεχζεθε ἀπ’ ηὴλ πξνζήισζή ηνπ ζηὶο
θαηαλαισηηθὲο ζπλήζεηεο ηῆο ἰδίαο θνηλσλίαο θαὶ ηὸλ ἀπφιπην
ἐγθισβηζκφ ηνπ ζηὴλ ἱθαλνπνίεζε αὐηῶλ ηῶλ ἀλαγθῶλ. Γηὰ ηὴ
κνπζηθὴ ἀπνκέλεη ἐιάρηζηνο ρξφλνο, πξνθαζνξηζκέλνο ζπλήζσο
θαὶ κὲ κνπζηθνὺο ῥπζκνὺο ἐπίζεο πξνεπηιεγκέλνπο·  ἀκεζε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηὴ κνπζηθὴ δεκηνπξγία, ὡο κέινο ηνῦ ρνξνῦ θαηὰ
ηὴλ ἀξραηφηεηα, εἶλαη ἀδηαλφεηε, δὲλ ηὴλ ἐπηηξέπεη ηὸ ζχζηεκα,
ὅηαλ ζηὴλ θιαζηθὴ ἐπνρὴ ἦηαλ ἀλαγθαία πξνυπφζεζε γηὰ ηὴλ
ηέιεζε ηῶλ δξακαηηθῶλ ἀγψλσλ.
Σὸ πξφβιεκα εἶλαη ἄιιν ὅκσο, ὁ θηινζνθηθὸο ζηνραζκὸο εἶλαη
ἔθθξαζε ηνῦ πεξηηηνῦ, ηῆο ῥαζηψλεο θαὶ ηῆο δηαγσγῆο, ἠ εἶλαη
πξνβιεκαηηθὸο ζηὰ πιαίζηα κηᾶο ζρνιῆο, ὄρη ζρφιεο, θαὶ ἑλὸο
δεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο ἰδεῶλ, ὅπσο ἄξρηζε κὲ ηὴλ πξψηε
ζπζηεκαηηθὴ ζρνιὴ ηνῦ Πιάησλνο· ὁ ἐιεχζεξνο ζηνραζκὸο
πεξηνξίζζεθε, ζηαδηαθὰ ζηὴλ ἀιεμαλδξηλὴ θαὶ ξσκατθὴ ἐπνρὴ ἠ θαὶ
ἀπαγνξεχζεθε παληειῶο ζηὴ ζπλέρεηα· ὁ θηιφζνθνο ἄξρηζε
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Ὅξα, Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, « πνιίηεο θαὶ ὁ παξαγσγφο», ἐθδφζεηο,
«Φηιφκπζνο», Ἀζῆλαη, 1993, ζει. 165, θ. ἑ.
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ὑπεξεηεῖλ ηὴλ ζρνιή ηνπ, ὁ κίνλνο Ἀξηζηνηέιεο ηῆο Ἀθαδεκίαο
«ἀπνκνλσλφηαλ» ζηὴ ζρνιὴ ἀπ’ ηὶο πξῶηεο ἀληηξξήζεηο ηνπ, θαὶ νἱ
καζεηὲο κεηεηξάπεζαλ ζὲ πηζηνὺο ὀπαδνὺο ηνῦ δηδαζθάινπ ηνπο,
γηὰ λὰ ἐθπέζνπλ ζὲ ὑπνηαθηηθνὺο ὑπεξέηεο ηνῦ ζπζηήκαηνο, ηῆο
ζξεζθείαο ἠ ηῆο ἰδενινγίαο·  ἔληαμε ζηὸ ζχζηεκα ζηθῶλ ἀμηῶλ
θαὶ θαζεκεξηλῆο πξαθηηθῆο ζήκαηλε ηὴλ ἀπνδνρὴ ηῆο ηέρλεο ηῆο
γξακκαηηθῆο. θάζηε ζρνιὴ εἶρε ηὸ ὕθνο ηεο θαὶ ζηὴ γιῶζζα θαὶ
ζηὴ ζπκπεξηθνξὰ ηῶλ καζεηῶλ ηεο, ζπλάδνλ πξὸο ηὸ
ηειεηνπξγηθφ ηεο θαὶ πξὸο ηὴλ ἐμσηεξηθή ηεο ἐκθάληζε, ὅπσο
ζπλέβαηλε θαὶ κὲ ηὶο ζξεζθεῖεο, ἠ θαὶ κὲ ηὰ δηάθνξα δφγκαηα ηῶλ
ζξεζθεηῶλ, ἠ θαὶ ἀθφκε κὲ ηὰ κνλαζηηθὰ ηάγκαηα, ζὲ ὅιεο ηὶο
ζξεζθεῖεο. Ἡ ὁκνηφηεο ηνῦ ὕθνπο ηῶλ κνλαρῶλ ηῶλ δηαθφξσλ
ηαγκάησλ ζπλάδεη πεξηζζφηεξν κὲ ηὰ ὁκνίαο λννηξνπίαο ἄιισλ
ζξεζθεηῶλ, παξὰ κὲ ηὰ δηαθνξεηηθῆο λννηξνπίαο ηῆο ἰδίαο
ζξεζθείαο.
 δηραζκὸο κνπζηθῆο θαὶ γξακκαηηθῆο ὁδήγεζε ζηὶο βαζεηὲο
δηαηξέζεηο ἐληὸο ηῆο ἰδίαο θνηλσλίαο, ἀιιὰ κὲ ηὸλ βηνκεραληθὸ
ἄλζξσπν γεληθεχζεθε, δηφηη δηεπξχλζεθε ὁ ρῶξφο ηνπ ζὲ ὁιφθιεξε
ηὴλ νἰθνλνκία θαὶ ηὴλ θνηλσλία, καδὶ κὲ ηὴλ θνζκνζσηήξην
ἀπνζηνιή ηεο πξὸο ὅινπο ηνὺο ἀλζξψπνπο ηῆο ὑθειίνπ·  ἰδία
αἴζζεζε ζείαο ἀπνζηνιῆο ηνὺο δηεῖπε, ἀπ’ ηνὺο ηαπξνθφξνπο ἕσο
ηνὺο θνλθηζηαδφξεο, θαὶ ἀπ’ ηνὺο ἀπνηθηνθξάηεο ἕσο ηνὺο
θαπηηαιηζηὲο ἠ ηνὺο θνκκνπληζηέο, ἠ ηνὺο ὀπαδνὺο ηῆο
παγθνζκηνπνηήζεσο κεηὰ ηὴλ θαηάξξεπζε ηνῦ ζνβηεηηθνῦ
ζπζηήκαηνο, κὲ ηὶο ζεσξίεο ηνπο πεξὶ ηέινπο ηῆο ἱζηνξίαο ἠ πεξὶ
ζξεζθεπηηθῶλ πνιέκσλ· νἱ ῥπζκνὶ κνπζηθῆο ἦηαλ παξφκνηνη, κὲ
ἔκθαζε εἰο ηνὺο βξαδὺ θαὶ ἄληζν θαὶ ἐγγχο ἀινγίαο ῥπζκνχο, ὡο
παξάγνληαο παληάπαζηλ ἐθιειπκέλνπο ἀλζξψπνπο41.
Σὸ πξφβιεκα ηῆο ζπγθξηηηθῆο θηινζνθίαο ζηὶο κέξεο καο
ἑζηηάδεηαη ζηὴλ πξντζηνξία ηῆο ζεσξήζεσο ηῆο θηλεδηθῆο θαὶ
ἰλδηθῆο θηινζνθίαο ἀπὸ εὐξσπατθῆο πιεπξᾶο· ὡο Δὐξσπαῖνη
θέξνπκε ηὸ βάξνο ηῶλ ἱζηνξηθῶλ εὐζπλῶλ γηὰ ηὴλ ὑπεξνπηηθή,
ἀιαδνληθή, ἀιιὰ θαὶ κεζηαληθὴ πξνβνιὴ ηῆο θηινζνθίαο καο ζηνὺο
ἄιινπο ιανχο, θαὶ ἀθφκε πεξηζζφηεξν ζηνὺο δχν αὐηνὺο κεγάινπο
θαὶ κὲ καθξνρξφληα ἱζηνξία ιανχο· πηζηεχακε ὅηη κεηαθέξνπκε ηὸλ
ἀπνθαιππηηθὸ ιφγν ηνῦ Θενῦ, κὲ ηνὺο πξψηνπο ἱεξαπνζηφινπο,
ὅπσο θαὶ ηῆο ἐπηζηήκεο θαὶ ηῆο ἰδενινγίαο ζηὴ ζπλέρεηα ἕσο ηὸ
ηέινο ηνῦ παξειζφληνο αἰῶλνο. Ὅζνη εἶραλ ἐπηθπιάμεηο ἐλαληίνλ
καο, ἀθφκε θαὶ ὅζνη ἀπνδέρνληαλ ηὸ δηάινγν καδί καο, ἀιιὰ δὲλ
ζπκθσλνῦζαλ ἀπνιχησο θαὶ δὲλ ἀπέξξηπηαλ δηαξξήδελ ηὸλ
Ὅρα, «Τὰ Ἀποθύμια ηῆς Νσκηός», ζελ. 17, κ. ἑ., εἰς ηὰς «Ἀναλύζεις», «Τοῦ Ἐμμελοῦς» καὶ
Ἀριζηείδοσ Κοϊνηιλιανοῦ, «Περί μοσζικῆς», κεθ. 15,, p. 99, ζελ. 83, Teubner.
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πνιηηηζκφ ηνπο, ραξαθηεξίδνληαλ ζπιιήβδελ ζξεζθφιεπηνη,
ἀληηδξαζηηθνὶ
θαὶ
ἀλαρξνληζηηθνί,
κὲ
ηνὺο
πηφηεξνπο
ραξαθηεξηζκνχο, θαὶ ἀπνβάιινληαλ ἀκέζσο ἀπ’ ηὸ δπηηθνπξεπὲο
ζχζηεκα ἀμηῶλ, ὁπφηε αὐηνὶ θαηέθεπγαλ ζηὰ βνπλὰ θαὶ ζηὰ
ιαγθάδηα, ζηὰ κνλαζηήξηα ηνπο·  ὁινθιεξσηηθὴ ἔληαμε ζηὸ δπηηθὸ
ζχζηεκα ἀμηῶλ ζηὸ ζχλνιφ ηνπ ἦηαλ ὑπνρξεσηηθὴ θαὶ ἀπφιπηε,
πιήξεο, δηαθνξεηηθὰ παξέκεηλαλ ζηὸ πεξηζψξην, ἐθηὸο ηῆο λέαο
θνηλσλίαο θαὶ ηῶλ πξννπηηθῶλ ηεο.
Ὅηαλ πξνζεξρφκεζα ηψξα ζηὸ δηάινγν ηῆο ζπγθξηηηθῆο
θηινζνθίαο καδί ηνπο, ὅζν θη ἂλ  ἄιιε πιεπξὰ ἔρεη ρεηξαθεηεζεῖ
ἀπ’ ηὰ βηψκαηα αὐηά, δὲλ εἶλαη βέβαην ὅηη ἔρνπκε ρεηξαθεηεζεῖ θη
ἐκεῖο· κᾶιινλ θαιχηεξα, ηὸ δεδνκέλν εἶλαη ὅηη ηὸ βάξνο ηῆο
ἱζηνξηθῆο αὐηῆο παξαδφζεσο παξακέλεη ζηὴλ ἐπηθνηλσλία καο,
ἐπηθαιχπηεη ηὸ δηάινγν. Ἡ ἰζφηηκε πξνζέγγηζε κὲ αὐηνὺο ἀπαηηεῖ
θαὶ πξνυπνζέηεη ηὴλ ἀλαγλψξηζε ἴζσλ ἀμηαθῶλ θξηηεξίσλ κεηαμὺ
ηῶλ πνιηηηζκῶλ, θη ὄρη ηὴλ ζπγθαηαβαηηθὴ ζεψξεζε ηῶλ ἄιισλ
ιαῶλ· ὁ ηξφπνο ηνῦ δηαιφγνπ κεηξάεη πεξηζζφηεξν, ἠ ἀθφκε
θαιχηεξα, ἐλδηαθέξεη  ὀπηηθὴ γσλία ηνῦ δηαιφγνπ ἐθ κέξνπο καο.
Ἡ κνπζηθὴ ἁξκνλία ηνῦ Ἡξαθιείηνπ θαὶ  ἔληαμε ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ
ζηὴλ ἑιιεληθὴ θνηλσλία, ὡο θχξηνο ζεζκφο ηεο, ἀπνηεινῦλ θξηήξην
γηὰ ηὴλ εὐξσπατθὴ ζθέςε, ὅπσο θαὶ ηῆο ἀλαγλσξίζεσο ηῆο
θηινζνθίαο ηῶλ βαξβάξσλ ὡο ἰζνηίκνπ42·  πξνεγνχκελε ἱζηνξία
καο βαξχλεη ἀξθεηὰ ηὴ ζπιινγηζηηθὴ ηῶλ ζπλνκηιεηῶλ καο ζὲ ὅια
ηὰ ἐπίπεδα, ὁπφηε θξηηήξην γίλεηαη  ἀπνδνρὴ θνηλῶλ ἀμηῶλ κεηαμὺ
ηῶλ πνιηηηζκῶλ, ὅπσο εἶλαη  κνπζηθὴ ζηνὺο Ἕιιελεο θαὶ ζηνὺο
Κηλέδνπο, ζηὸλ Ππζαγφξα, ζηὸλ Ἡξάθιεηην θαὶ ζηὸλ σθξάηε, γηὰ
λὰ ἀλαθέξνπκε κφλν ηνὺο ηξεῖο Ἕιιελεο θαὶ ζηὸλ Κνκθνχθην,
ὅπσο θαὶ ζηὸλ Βνχδα, ἀιιὰ θαὶ ζηὶο «κεηαβνιέο», “mutations”43
ηῶλ Κηλέδσλ, ὅηαλ γξάθνπλ ὅηη, « κνπζηθὴ ἀληιεῖ ηὶο ξίδεο ηεο ἀπ’
ηὸ Μεγάιν Ἕλα».
ηὴλ ηξέρνπζα ἐπηθαηξφηεηα θαηαγξάθεηαη ζαθέζηεξα  δηαθνξὰ
ζηὴλ πξνζέγγηζε ηῶλ πνιηηηζκῶλ, ὅηαλ γίλεηαη ἀλαθνξὰ ἐθ κέξνπο
ηῶλ Γπηηθῶλ γεηῶλ ηῆο «ἱεξῆο» ἀξρῆο «ηῆο παγθνζκηφηεηνο ηῶλ
δηθαησκάησλ ηνῦ ἀλζξψπνπ»· νἱ παξαηεξήζεηο ηνῦ André Chieng,
εἶλαη ἐλδηαθέξνπζεο, δηφηη ἀπνπλένπλ θαιχηεξα ηὴλ ἄπνςε ηνῦ
ἁπινῦ Κηλέδνπ, ἠ θαὶ Ἰλδνῦ θαηὰ πξφεθηαζε. Ἀλαθέξεηαη ζηὴλ
ἐπηζήκαλζε ηνῦ Γάιινπ Πξνέδξνπ Εὰθ ηξάθ, θαηὰ ηὴλ ἐπίζθεςή
ηνπ ηὸ 1997 ζηὸ Πεθῖλν, ὡο πξὸο ηὴλ ἀλάγθε ζεβαζκνῦ ηῶλ
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ἀλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηὴ κεγάιε ρψξα: «Ἡ γαιιηθὴ πιεπξὰ
εἶρε πεξηιάβεη ηὴλ ἀξρή: ηὴλ παγθνζκηφηεηα ηῶλ δηθαησκάησλ ηνῦ
ἀλζξψπνπ. Βξίζθεη θαλεὶο ηὸλ «ἱεξὸ» ραξαθηῆξα, ηὴλ «ὑπεξνρή»,
ηφζν ἀγαζηῆο ζηνὺο Γπηηθνχο, γηὰ θάπνηεο ἔλλνηεο γηὰ ηὶο ὁπνῖεο,
κεηὰ ἀπὸ αὐηνχο, ὁιφθιεξε  ἀλζξσπφηεο εἶλαη ὑπνρξεσκέλε λὰ
εἶλαη ζχκθσλε, πέξαλ ηῶλ πξνβιεκάησλ θπιῆο, πνιηηηζκνῦ ἠ θαὶ
ζξεζθείαο. Ἀιιὰ νἱ Κηλέδνη δὲλ ἔρνπλ ἐκπηζηνζχλε ζηὶο ἀξρὲο
αὐηὲο θαὶ ἔρνπλ ἀπνδερζεῖ ηὴλ δηαθνξεηηθφηεηα: ηὸλ ζεβαζκὸ ζηὴλ
ἰδηαηηεξφηεηα. Πνιὺ ζπρλά ζπκβαίλεη αὐηὴ  ἀκθηζβήηεζε λὰ
ἐλνριεῖ ηνὺο Γπηηθνχο: Γηαηὶ νἱ Κηλέδνη δὲλ ἔρνπλ ἐκπηζηνζχλε ζηὶο
παγθφζκηεο ἀμίεο;»44
Σὸ ἐκπφδην ἑζηηάδεηαη ἀθξηβῶο ζηὴ βηνκεραληθὴ ἐπνρή, ζηὴλ
κνλνζήκαληε ινγηθή ηεο θαὶ ζηὴλ πίζηε ηεο ὅηη ὑπεξεηεῖ κεζηαληθὴ
ἀπνζηνιή· ζηὴ γιῶζζα ζπλαληᾶκε ηὸ θαιχηεξν παξάδεηγκα, ὅηαλ,
κὲ ηὴλ εἰζβνιὴ ηῶλ βηνκεραληθῶλ ἀληηιήςεσλ ζηὴλ Κίλα, ἀπ’ ηὸ
ηέινο ηνῦ δεθάηνπ ἐλάηνπ αἰῶλνο, ζεσξήζεθε, ὡο ἀλαγθαῖν βῆκα
 πξνζαξκνγῆο ηῆο θνηλσλίαο ηεο πξὸο ηὴ δπηηθή, 
ἀληηθαηάζηαζε ηῆο ἰδενγξακκάηνπ γξαθῆο κὲ ηὸ ιαηηληθὸ
ἀιθάβεην45. Σὴλ ἐθαξκνγὴ ηνῦ κέηξνπ ὑπνζηήξημαλ νἱ ἀζηνὶ
δεκνθξάηεο, ηὸ Κνπνκηηάλγθ θαὶ ηὸ Κνκκνπληζηηθὸ Κφκκα· ὁ Μάν
Σζεηνχλγθ ἐπηρείξεζε ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηνῦ κέηξνπ θαηὰ ηὸ ηέινο ηῆο
δεθαεηίαο ηνῦ 1950, ἀιιὰ ὑπνρψξεζε, ιφγῳ ἀληηδξάζεσο ηῶλ
ρσξηθῶλ. Σὸ ἴδην ἀθξηβῶο θαὶ κὲ ηὰ ἴδηα θαὶ ἀπαξάιιαθηα
ἐπηρεηξήκαηα ὑπνζηεξίρζεθε θαὶ  θαζηέξσζε ηῆο δεκνηηθῆο ζηὴλ
ιιάδα, κὲ ηὴλ θαηάξγεζε ηνῦ πνιπηνληθνῦ ζπζηήκαηνο, ὅπσο θαὶ
κὲ ηὴλ ἀλάγλσζε ηνῦ Δὐαγγειίνπ θαηὰ ηὴ ζεία ιεηηνπξγία ζὲ
κεηάθξαζε ζηὴ δεκνηηθή. Ἀιιὰ ἀληέδξαζαλ, ζηὰ ρσξηὰ θαὶ ζηὶο
ζπλνηθίεο, νἱ ἁπιὲο θαὶ «ἀγξάκκαηεο» γπλαῖθεο.
Πεξίεξγε  ζχκπησζε…

André Chieng, “La Pratique de la Chine », ζει. 81, Grasset, Paris, 2006,
κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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Ὅξα, Chu Xiaoquan, “Identité de la langue, identité de la Chine”, chez,
Anne Cheng, «La pensée en Chine aujourd’hui », Gallimard, folioessais, Paris
2007, ζει. 270-300.
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Ἐπιμύθιον
Ἡ ζπλάληεζε θαὶ  ζπλνκηιία ηνῦ Μεγάινπ Ἀιεμάλδξνπ κὲ ηνὺο
Ἰλδνὺο γπκλνζνθηζηὲο ζεσξεῖηαη ὡο  πξψηε ἐπίζεκε ἐπαθὴ ηῆο
ἑιιεληθῆο κὲ ηὴλ ἰλδηθὴ θηινζνθία· ἕλα γεγνλφο ἑιθχεη ηὸ
ἐλδηαθέξνλ καο,  παξαηήξεζε ηνῦ Γαλδάκηδνο, ἑλὸο ηῶλ
γπκλνζνθηζηῶλ, ὅηαλ ἄθνπζε ἀπ’ ηὸλ θπληθὸ θηιφθνζν
λεζίθξηην, γηὰ ηὴ δσὴ θαὶ ηὴ δηδαζθαιία ηνῦ Ππζαγφξνπ, ηνῦ
σθξάηνπο θαὶ ηνῦ δηδαζθάινπ ηνπ Γηνγέλνπο, θαὶ ἀπάληεζε ὅηη
ἦηαλ κεγαινθπεῖο θαηὰ ηὴλ γλψκε ηνπ, ἀιιὰ ὅηη ἔδεζαλ κὲ
ὑπεξβνιηθὸ ζεβαζκὸ πξὸο ηνὺο λφκνπο, ὅηαλ κάιηζηα ὁ Γηνγέλεο
εἶλαη γλσζηὸ ὅηη δνῦζε ζὲ ἕλα πηζάξη θαὶ ὅηη ἀπάληεζε ζηὸ
ἐξψηεκα ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ, γηὰ ηὸ πνηὰ ράξε ηνῦ δεηάεη, «κηθξὸλ
ἀπὸ ηνῦ ιίνπ κεηάζηεζη», «παξακέξηζε ιίγν ἀπ’ ηὸλ ἥιην». Οἱ
γπκλνζνθηζηὲο νὐδφισο ἐληππσζηάζζεζαλ ἀπ΄ ηὸλ λεαξὸ θαὶ
ἀγέξσρν ζηξαηειάηε, νὔηε κὲ ηὴλ θαηάιπζε κέζα ζὲ ὀιίγα ρξφληα
ηῆο θνζκνθξάηεηξνο πεξζηθῆο αὐηνθξηνξίαο θαὶ ηὴλ ἄθημή ηνπ ζηὴ
ρψξα ηνπο, νὔηε ἐπίζεο ἔδεημαλ νὐδεκία πξνζπκία γηὰ ζπλάληεζε
καδί ηνπ θαὶ κφλν ὁ Γάλδακηο ἦηαλ πηὸ ἤξεκνο θαὶ ἐδέρζε ηὴλ
ζπλνκηιία κὲ ηὸλ λεζίθξηην, ηὸλ θπληθὸ θηιφζνθν: «ηὸλ δὲ
Γάλδακηλ πξᾳφηεξνλ εἶλαη, θαὶ δηαθνχζαληα πεξὶ σθξάηνπο θαὶ
Ππζαγφξνπ θαὶ Γηνγέλνπο εἰπεῖλ ὡο εὐθπεῖο κὲλ αὐηῷ γεγνλέλαη
δνθνῦζηλ νἱ ἄλδξεο, ιίαλ δὲ ηνὺο λφκνπο αἰζρπλφκελνη
βεβησθέλαη»46. Γειαδή, ὁ ἄιινο ηξφπνο δσῆο ηῶλ ιιήλσλ δὲλ
ηνὺο ἔιεγε ηίπνηε ἰδηαίηεξν θαὶ κᾶιινλ ηνὺο θαηλφηαλ παξάμελνο,
ἐπεηδὴ ἔδεηρλαλ ὅηη ζέβνληαλ ὑπεξβνιηθὰ ηνὺο λφκνπο. Πνηνί; ὅζνη
ζνθνὶ θαηαδίθζζεθαλ αὐζηεξὰ ἀπ’ ηνὺο ζπκπαηξηῶηεο ηνπο γηὰ
παξαβίαζε ηῶλ λφκσλ. Κη αὐηὰ ζεσξνῦληαη ἀπ’ ηνὺο Ἕιιελεο
παξάμελα, ὅπσο θαὶ  ἀξρηθὴ ἄξλεζε ηῶλ Ἰλδῶλ ζνθῶλ
πξνζειζεῖλ πξὸο ηὸλ Ἕιιελα βαζηιέα· δὲλ ἔδσζαλ θαὶ πνιιὴ ἀμία
ζηὸλ λεαξὸ βαζηιέα θαὶ ζηνὺο ἀθαηακάρεηνπο ἄλδξεο ηνπ. Σνὺο
ἔβιεπαλ κᾶιινλ κὲ ἀδηαθνξία, ἂλ ὄρη θαὶ κὲπιήξε πεξηθξφλεζε.
Σὴλ ἄιιε ἀληίιεςε ηῆο δσῆο ἐθθξάδνπλ νἱ γπκλνζνθηζηέο, θη ὁ
Ἀιέμαλδξνο ηὴλ ἀλαγλσξίδεη, ὅηαλ πξνζῆιζαλ ηειηθὰ δέθα ἀπ’
αὐηνὺο γηὰ ζπλνκηιία καδί ηνπ, ζηνὺο ὁπνίνπο ἀλαγλψξηζε ηὴλ
εὐθπία ηνπο θαὶ ηὴ δηεξεπλεηηθὴ ζθέςε ηνπο, ἐλῶ ηνὺο εὐραξίζηεζε
γηὰ ηὴ ζπλάληεζή ηνπο, πξνζθέξνληάο ηνπο ἀξθεηὰ δῶξα, ἂλ θη
ἦηαλ ἄρξεζηα γηὰ ηνὺο Ἰλδνχο· ἐμέθξαδε ὁ λεαξὸο βαζηιεὺο ηὴλ
ἀπνδνρὴ ἀπ’ ηνὺο Ἕιιελεο ηνῦ ἄιινπ πνιηηηζκνῦ θαὶ ηῆο
ἐληάμεσο ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ ζηὴλ θνηλσλία ηνπο, ὅπσο ηὸ
46
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δηαηχπσλαλ νἱ γπκλνζνθηζηὲο ζηὴλ ἰλδηθὴ θνηλσλία· αὐηὸ ἦηαλ ηὸ
ζεκεῖν ἐπαθῆο κεηαμχ ηνπο. Οἱ ζχγρξνλνη Δὐξσπαῖνη θεξζήθακε
ἐληειῶο δηαθνξεηηθὰ θαὶ δὲλ ἐπηδείμακε νὐδεκία ἀλνρὴ ἀπέλαληί
ηνπο·  ὑπεξνςία θαὶ  κέζε κᾶο ζπλφδεπε ηνὺο ηειεπηαίνπο
αἰῶλεο, ζὲ ὅιεο καο ηὶο ἐπαθὲο κὲ ηνὺο «ἰζαγελεῖο» θάζε κνξθῆο.
Ἡ εὐξσπατθὴ ζθέςε θαιεῖηαη ζήκεξα ινγνδνηῆζαη ἀπέλαληη ζηνὺο
ιανχο ηεο θαὶ ζηὴλ ἱζηνξία ηεο, ἀιιὰ θαὶ ζεσξῆζαη ὡο ἰζνηίκνπο
ηνὺο ἄιινπο πνιηηηζκνχο·  πξφθιεζε ἴζσο εἶλαη πνιὺ κεγάιε,
ἀιιὰ ἄθξσο ἀπαξαίηεηε γηὰ ηὸ δηάινγν θαὶ ηὴλ εἰο βάζνο κειέηε
ηῶλ πξνβιεκάησλ ηῆο ἐπνρῆο καο, ηὸ θιίκα πξσηίζησο θαὶ ηὴλ
ἐπηθνηλσλία κὲ ηνὺο ἄιινπο πνιηηηζκνχο. Ἡ πξνζαξκνγὴ γίλεηαη
ὑπνρξεσηηθά, δηφηη νἱ ἄιινη πνιηηηζκνί εἰζέξρνληαη ζηὴλ παγθφζκηα
ζθελή, κὲ ηὴλ νἰθνλνκηθή ηνπο ῥψκε θαὶ ηὴλ πνιηηηθή ηνπο
ἀπήρεζε· νἱ Γπηηθνὶ πξνζαξκνδφκαζηε κεη’ ἐκπνδίσλ πξὸο ηὶο
ἐπηινγέο ηνπο, δηφηη, ἐπεηδὴ εἴκαζηε πξνζεισκέλνη ζηὴλ ἰδέα ηῆο
παγθνζκηνπνηήζεσο, κεξηθνὶ δπζθνιεχνληαη πάξα πνιὺ ζηὴλ
ἀληηκεηψπηζε ηῆο λέαο πξαγκαηηθφηεηνο.  θφζκνο καο ἔρεη γίλεη
πιένλ ἑηεξνγελὴο θαὶ πνιππνιηθφο, θη αὐηὴ εἶλαη  κεγάιε
θαηάθηεζε ηῆο ἐπνρῆο καο· ὁ ζεκεξηλὸο ἄλζξσπνο εἶλαη
ἀπνηέιεζκα ηῆο πνηθηιίαο θαὶ ηῶλ δηαθνξεηηθῶλ γελῶλ πνιηηηζκνῦ,
ὁπφηε, κέζα ἀπ’ ηὸ δηάινγν, ηὴλ ἀκνηβαία ἀλαγλψξηζε ηνῦ ἄιινπ
θαὶ ηὸλ ζεβαζκὸ ηῆο δηαθνξεηηθφηεηφο ηνπ, ἀπνδέρεηαη ηὸλ ηξφπν
ηῆο δσῆο ηνπ θαὶ ηὸλ ζεβαζκὸ ηῆο θχζεσο.
Γηέμνδν ἔρεη  εὐξσπατθὴ πξνβιεκαηηθὴ ζηὶο ἀλαδεηήζεηο ηεο
κέζα ἀπ’ ηὶο ξίδεο ηεο, ηὶο πξαγκαηηθέο ηεο ξίδεο· αὐηὲο ἐπηβάιινπλ
ηὴλ ἐγθαηάιεηςε ηῆο κεζηαληθῆο ἀληηιήςεσο ὅηη νἱ θαηαθηήζεηο ηῶλ
Δὐξσπαίσλ εἶλαη  ἀλψηεξε θάζε ηνῦ ἀλζξσπίλνπ πνιηηηζκνῦ
θαὶ ὅηη  θχζηο ὑπάξρεη γηὰ ηὴλ ἐμππεξέηεζε ηνῦ δπηηθνῦ θαὶ κφλν
ἀλζξψπνπ. Ὅζν γξεγνξψηεξα ἀπνδερζεῖ ηὴλ πξαγκαηηθφηεηα
αὐηή, ὅζν πιεξέζηεξα ἀπνβάιιεη ηὶο αὐηαπάηεο ηνπ, ηφζν πηὸ
δεκηνπξγηθὴ ζὰ ἀπνβεῖ  ἐπηθνηλσλία ηνπ κὲ ηνὺο ἄιινπο ιανχο,
ηφζν ζὰ γίλεηαη πηὸ γφληκνο ὁ δηάινγνο ηῶλ πνιηηηζκῶλ· ηὸ βάξνο
ηῆο ὑπεξνςίαο θαὶ ηῆο κέζεο εἶλαη δπζβάζηαθην θαὶ δὲλ αἴξεηαη κὲ
ηὴλ ἀληαιιαγὴ θηινθξνλήζεσλ·  ρεηξαθέηεζε ἀπ’ αὐηὰ γίλεηαη κὲ
ηὴλ ἀκνηβαία ἀλαδήηεζε ηῶλ θνηλῶλ ἐθθηλήζεσλ ηῶλ πνιηηηζκῶλ,
ὄρη ηφζν ἀπὸ ἱζηνξηθῆο πιεπξᾶο, ὅζν θπξίσο ἀπὸ πιεπξᾶο
θηινζνθηθῆο ζεσξήζεσο. Ἀπὸ ἄιιαο ἀηξαπνὺο ἐπηζηξέθνπκε ζηὴ
ζεκαζία ηνῦ ἤζνπο ζηὴλ θαζεκεξηλή καο δσή, ἀιιὰ θαὶ ζηὶο
ζεσξεηηθέο καο ἀλαδεηήζεηο.
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Ἀθήζακε ζηὸ ηέινο ηὴλ ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε, ἐπεηδὴ 
ιεπηνκεξὴο ἀλάιπζή ηεο ζὰ κᾶο ὁδεγνῦζε εἰο ἄιιαο ἀηξαπνχο· 
ἐπαλάζηαζε αὐηὴ ἔρεη ηξεῖο ἄκεζεο ἐπηπηψζεηο: πξῶηνλ, ηὴλ
ἑλνπνίεζε ηνῦ θφζκνπ ζὲ κία θαὶ ἑληαία Ἀγνξά, θη ὄρη ἁπιψο θαὶ
κφλν ἀγνξά, ἀιιὰ κὲ ἑηεξνγελεῖο πνιηηηζκνχο -ἀπαξαίηεηε 
δηεπθξίληζε
ὡο
δηαθνξνπνίεζε
ἀπ’
ηὴλ
ἔλλνηα
ηῆο
παγθνζκηνπνηήζεσο-, ὡο θνηλνὺο παξάγνληεο ζηὴ δηακφξθσζή
ηεο· δεχηεξνλ, πξνζθέξεη ηὴλ παγθφζκηα γλψζε, ζὲ ἐιάρηζην
ρξφλν, κπξνζηὰ ζηὰ κάηηα ὅισλ ηῶλ ἀλζξψπσλ, κὲ ἄπεηξεο
δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεψο ηεο, δειαδή, θεξδίδεη ὁ ἐξεπλεηὴο
ἀπὸ θφπν θαὶ ζπζίεο ἀλππεξβιεηέο, πνιιὲο θνξέο, ζηὶο
πξνεγνχκελεο ἐπνρέο· ηξίηνλ, ὁδεγεῖ ηὸλ ἐξεπλεηὴ ζηὴλ
ἀλαγλψξηζε ηῶλ ὁξίσλ ηῆο δεκηνπξγηθῆο ζπλζέζεσο ἑθάζηεο
γιψζζεο.  ἐξεπλεηὴο ἀπαιιάζζεηαη ἀπ’ ηνὺο θφπνπο θαὶ ηὶο
ζπζίεο ηῶλ ἀλαδεηήζεσλ ηῶλ πεγῶλ ηνπ θαὶ ηνῦ ζρεδηαζκνῦ ηνῦ
ζέκαηφο ηνπ θαὶ ἀθηεξψλεηαη ςπρῇ ηε θαὶ ζψκαηη ζηὴλ ἐπεμεξγαζία
ηνπο θαὶ ζηὴ ζχλζεζε ηῶλ πνξηζκάησλ ηνπ, ζηὴ δεκηνπξγηθή ηνπ
ἐξγαζία· δηαπηζηψλεη ὅηη  ζθέςε ηνπ δὲλ εἶλαη κεραληθὴ θαὶ
«γξακκαηηθή», γξακκηθή, ἴδηα ζὲ ὅιεο ηὶο γιῶζζεο, ἀιιὰ
δεκηνπξγηθὴ θαὶ πνιππνίθηιε· ζηὴλ ἔθθξαζε ηῆο ζπλζεηηθῆο
ἱθαλφηεηνο ἑθάζηεο γιψζζεο ὑπνβνεζᾶ  κνπζηθή, ἠ κᾶιινλ ζηὴλ
ἀπνδέζκεπζε ηῶλ ἐξεπλεηῶλ ἀπ’ ηὶο ἐμαξηήζεηο ηνπο ζπκβάιιεη 
κνπζηθή, νἱ ἀλάινγνη ῥπζκνί ηεο.
πηζηξέςακε ζηὶο ζρέζεηο κνπζηθῆο θαὶ γξακκαηηθῆο, ἁξκνλίαο θαὶ
ηέρλεο·  πεξηδηάβαζε ὁθιεξψλεηαη. Οἱ θνηλὲο ξίδεο ηνῦ ἑιιεληθνῦ
θαὶ θηλεδηθνῦ πνιηηηζκνῦ –παξφκνηεο εἶλαη νἱ δπλαηφηεηεο θαὶ ζηὸλ
ἰλδηθφ, ἀιιὰ αὐηὴ βξίζθεηαη ἐθηὸο ηῶλ ὁξίσλ ηῆο κειέηεο καο, γηὰ
πξνζσπηθνὺο ιφγνπο ἐιαρίζησλ γλψζεσλ ηῆο ἰλδηθῆο θηινζνθίαο, κὲ ηὴ κνπζηθὴ ἀξξήθησο ζπλδεδεκέλε κὲ ηὴλ γιῶζζα, ζέηνπλ
ἄιιεο δηαζηάζεηο ζηὸ δηάινγν ηῆο ζπγθξηηηθῆο θηινζνθίαο, ζηὸ
δηάινγν ηῶλ πνιηηηζκῶλ. Οἱ δηάθνξνη ῥπζκνὶ ηῆο ἁξκνλίαο
δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθὸ ἦζνο, δειαδὴ δηαθνξεηηθὴ πνιηηηθὴ
πξαθηηθή, ἀιιὰ θαὶ ἄιιεο δεκηνπξγηθὲο δπλαηφηεηεο ζηὸ ἄηνκν,
ζηὸλ πνιίηε.
Ἡ ἂιιε πξνζέγγηζε ζεκαίλεη ὅηη ἐγθαηαιείπνπκε ἐκεῖο νἱ
Δὐξσπαῖνη ηὶο παξαδνζηαθὲο ἀληηιήςεηο καο γηὰ ηὴ κεζηαληθὴ
ἀπνζηνιὴ ηνῦ πνιηηηζκνῦ καο θη ἀπνδερφκαζηε ηὴ ζπκβνιή ηνπ
ζηὰ ἱζηνξηθά ηνπ πιαίζηα θαὶ ζηὶο δηεζλεῖο ηνπ δηαζηάζεηο· ὁ
δξφκνο δὲλ εἶλαη θαὶ ηφζν ἀλεθνξηθφο, ὅζν θαηλφηαλ πξὶλ ἀπὸ
κεξηθὰ ρξφληα, ὅηαλ  ὅπνηα ἀκθηζβήηεζε ηῆο ἱζηνξηθῆο
ἀπνζηνιῆο ηνῦ δπηηθνῦ πνιηηηζκνῦ, κὲ ηὴ κεηακφξθσζή ηνπ ζηὴλ
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παγθνζκηφηεηα θαὶ ζηὴλ αὐηαπφδεηθηε ἐπηθπξηαξρία ηνπ, ηὸ ηέινο
ηῆο ἱζηνξίαο θαὶ ηὸλ πφιεκν ηῶλ ζξεζθεηῶλ ὡο ζπκπιήξσκα,
ἦηαλ ἀδηαλφεηε θαὶ ἐζεσξεῖην ὡο ἱεξνζπιία.  δηάινγνο ζηὶο κέξεο
καο ζεσξεῖηαη ἀπαξαίηεηνο, κᾶιινλ αὐηνλφεηνο, θαὶ ὡο  κφλε
ὁδὸο γηὰ ηὴ δηεξεχλεζε θαὶ ηὴλ θαηαλφεζε ηῶλ πξνβιεκάησλ ηῆο
ἐπνρῆο καο. Αὐηὸ εἶλαη ηὸ ζεκαληηθὸ πξῶην βῆκα.
«Ἀξρή, ἥκηζπ ηνῦ παληφο», ιέλε νἱ Ἕιιελεο, «ἕλα ηαμεῖδη δέθα
ρηιηάδσλ κηιίσλ ἀξρίδεη κὲ ηὸ πξῶην βῆκα», ιέλε νἱ Κηλέδνη…
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