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Στην πολυαγαπηµένη µου σύζυγο Παναγιώτα,  
για την υποµονή της! 

M  4



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πρόλογος ………………………………………………………………………………σελ.6 

Η ανώτατη εκπαίδευση στο Βυζάντιο και η Μουσική ……………………………….σελ.08 

Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι …………………………………………………….σελ.12 

Πλάτων και Αριστοτέλης……………………………………………………………...σελ.17 

Ύστερη Αρχαιότητα - στο προοίµιο του Βυζαντίου…………………………………..σελ.24 

Το “ήθος” στην Ελληνική µουσική θεωρία…………………………………………...σελ.29 

Νεοπλατωνικές επιδράσεις στην βυζαντινή µουσική θεωρία………………………....σελ.32 

Επιρροές της αρχαίας φιλοσοφίας στους Πατέρες της Εκκλησίας……………………σελ.36 

Οι Πατέρες της Δύσης…………………………………………………………………σελ.41 

Συµβολισµός και αλληγορία στη Μουσική της Μεσαιωνικής Δύσης……………..…σελ.48 

Τα συγγράµµατα της ανώτατης µουσικής βαθµίδας στο Βυζάντιο…………………...σελ.50 

Συµπεράσµατα…………………………………………………………………..……σελ.58 

Συντοµογραφίες – Βιβλιογραφία ……………..……………………………..………..σελ.59 

M  5



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η Μουσική ως γνωστικό αντικείµενο στο ελληνικό σύστηµα των επιστηµών και 

της εκπαίδευσης είχε από την αρχαιότητα φύση διττή. Το ήθος της µουσικής (των 

µελωδιών και των µουσικών τρόπων), οι φυσικές ιδιότητες του ήχου και των τόνων, η 

µέτρηση των σχέσεών τους και η επίδραση της ακροώµενης κίνησης στη βούληση και την 

κίνηση της ψυχής, η θεωρητική δηλαδή κυρίως ενασχόληση µε τα της µουσικής, 

εντάσσονταν στο χώρο της φιλοσοφίας, απόψεις και δόγµατα τα οποία ήδη από τον 6ο π.Χ. 

αιώνα υποστήριξε και δίδαξε ο Πυθαγόρας. Στον αντίποδα αυτών, η πρακτική µουσική, η 

τεχνική δηλαδή του άσµατος και της δηµιουργίας των διαφόρων µουσικών κλιµάκων, 

ερχόταν σε αντίθεση µε τη “θεωρία” των ήχων και τα δυσνόητα έως ασύλληπτα για τους 

πολλούς πυθαγόρεια θεωρήµατα, ήδη από τον 3ο π. Χ. αιώνα, µε κύριο εκφραστή τον 

Αριστόξενο τον Ταραντίνο. 

 Ποιά ήταν όµως αυτά τα θεωρήµατα πάνω στα οποία θεµελιώθηκε η παγκόσµια 

µουσική θεωρία και πράξη; ποιές ήταν οι δύο αυτές αντικρουόµενες µέχρι και σήµερα 

απόψεις; ποιά ήταν η διδασκαλία, τα κείµενα και τα εγχειρίδια τα οποία τροφοδότησαν την 

παγκόσµια µουσική σκέψη και ποιοί οι εκδότες ανά τους αιώνες; Εκ πρώτης όψεως το 

θέµα της “µουσικής” προϊδεάζει τον αναγνώστη του σήµερα, ότι απευθύνεται στο ειδικό 

κοινό των “µουσικών”, ώστε αναπόφευκτα να προαπαιτούνται γνώσεις θεωρίας και πράξης 

της µουσικής. Η Αρχαιότητα και ο Μεσαίωνας όµως διαφωτίζουν τα πράγµατα για το 

ποιός ήταν όντως ο ρόλος της Μουσικής για τον άνθρωπο και τον πολίτη µιας κοινωνίας.  

 Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται µια ιστορικοφιλολογική επισκόπηση και 

κατάταξη των περί την µουσική εκπαίδευση στο ανώτατο θεωρητικοφιλοσοφικό επίπεδο 

στα χρόνια του Βυζαντίου µε απαραίτητη επέκταση στο πριν και το µετά αυτού του 

χωροχρόνου. Η παρουσίαση και η κατάταξη των συγγραφέων και των κειµένων γίνεται 

τόσο χρονικά όσο και µε βάσει το ίδιο το περιεχόµενο του έργου τους. Η µουσική πράξη 

και τα περί αυτής δεν απασχολούν το παρόν πόνηµα όχι διότι αποτελούν διαφορετική 

θεµατική -καθώς δεν είναι δυνατό η θεωρία να µην συνδέεται µε την πράξη και 

αντίστροφα-, αλλά επειδή στόχος είναι η παρουσίαση της µουσικής για τους µη 

“µουσικούς”. Ως εκ τούτου, δηµιουργούνται δύο µεγάλες οµάδες συγγραµµάτων, η των 

θεωρητικοτεχνικών εγχειριδίων και η των φιλοσοφικών, οι οποίες αναπτύσσονται σε µια 

ιστορική αναδροµή µε βάση την επιρροή που άσκησε η Αρχαιότητα στο Βυζάντιο και το 
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µεταΒυζάντιο σε Ανατολή και Δύση. Απαραίτητη τέλος, κρίθηκε η παρουσίαση της κάθε 

περιόδου ξεχωριστά σκοπεύοντας στην προβολή της όποιας συνέχειας, επιρροής και 

πρόσληψης των κλασικών συγγραµµάτων από την Μεσαιωνική και Νεότερη περίοδο της 

µουσικής ιστορίας. 
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Η ανώτατη εκπαίδευση στο Βυζάντιο και η Μουσική. 

 Το ζήτηµα της εκπαίδευσης στο Βυζάντιο σχετίζεται αναπόφευκτα µε ολόκληρη 

την περίοδο των ένδεκα αιώνων ζωής της βυζαντινής αυτοκρατορίας και οι σχετικές 

µαρτυρίες είναι διάσπαρτες σε όλη την ιστορία της . Η δοµή της παιδείας ακολουθεί 1

αναµενόµενα τις πολιτικές και πολιτισµικές εξελίξεις της αυτοκρατορίας, όπου διαφαίνεται 

η µετάβαση από τον αρχαίο στον µεσαιωνικό κόσµο και η µετεξέλιξη της δυτικής 

λατινογενούς ρωµαϊκής αυτοκρατορίας σε ανατολική ελληνόφωνη και ορθόδοξη. Κύριος 

στόχος της βυζαντινής εκπαίδευσης ήταν ανέκαθεν η µόρφωση ικανών στελεχών για την 

δηµόσια διοίκηση ή την ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία. Η νέα πρωτεύουσα 

παραλαµβάνει το προϋπάρχον πνευµατικό στερέωµα των φηµισµένων σχολών του αρχαίου 

κόσµου, όπως την Ακαδηµία των Αθηνών και τις σχολές στην Αλεξάνδρεια, στην 

Αντιόχεια, στη Βηρυτό και στην Πέργαµο, οι οποίες ήδη όµως από τις αρχές του 6ου αιώνα 

και εξής άρχισαν να παρακµάζουν εξαιτίας της πολιτικής του Ιουστινιανού Α΄ (527-565 

µ.Χ.) κατά των εθνικών και την επέκταση των Αραβικών φύλων.  

 Η Κωνσταντινούπολη µε την ανακήρυξή της σε νέα πρωτεύουσα της Ρωµαϊκής 

αυτοκρατορίας συγκέντρωσε οπωσδήποτε αρκετούς λογίους της εποχής, δεν υπάρχουν 

µαρτυρίες όµως για κάποια µορφή οργανωµένης ανώτατης εκπαίδευσης. Ως πνευµατική 

πρωτεύουσα ανεδείχθη την εποχή του Κωνστάντιου Β΄ (337-361 µ.Χ.), µε την προσέλευση 

πολλών διάσηµων δασκάλων, οι οποίοι δηµιούργησαν σχολές ή είχαν συστηµατικό 

ακροατήριο, όπως ο Λιβάνιος και ο Θεµίστιος. Επί Κωνσταντίου ιδρύθηκε το πρώτο 

πανεπιστήµιο στην Κωνσταντινούπολη το οποίο ονοµάστηκε “Μέγα Διδασκαλείον” και 

στεγαζόταν στις στοές του Καπιτωλίου. Στην αναδιοργάνωση και δηµιουργία του πρώτου 

κρατικού (χριστιανικού) πανεπιστηµίου, το “Πανδιδακτήριον” προέβη µε νόµο ο 

αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β’ (408-450 µ.Χ.) ως αντίβαρο (του ειδωλολατρικού) των 

Αθηνών, το οποίο ενίσχυσε τον ελληνικό πολιτιστικό χαρακτήρα της Νέας Ρώµης και 

προσέλκυσε φοιτητές από τις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας (Συρία - 

Παλαιστίνη). Εκ νέου αναδιοργάνωση του Πανεπιστηµίου έγινε την εποχή του 

Ιουστινιανού (527-565 µ.Χ.) και απαντά ως “Οἰκουµενικὸν Διδασκαλεῖον” ενώ λέγεται ότι 

 Γενικά για την παιδεία στο Βυζάντιο βλ. ενδεικτικά: Lemerle (2010), Τσαµπής (1999), Κωνσταντινίδης 1

(2011), Mergiali (1996) και Σ. Παναγόπουλος (2019). 
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κατά  τη διάρκεια της βασιλείας του Φωκά (602-610 µ.Χ.), το πανεπιστήµιο έκλεισε µε 

εντολή του ίδιου του αυτοκράτορα, µαρτυρία βέβαια που αναιρείται από τον P. Lemerle , 2

αναβιώνει πάντως την εποχή του Ηρακλείου (610-641 µ.Χ.), λαµβάνοντας εκ νέου  την 

ονοµασία, “Πανδιδακτήριο” το οποίο κάηκε στα ταραγµένα χρόνια της Εικονοµαχίας επί 

Λέοντος Γ΄. Στο β΄ µισό του 9ου αιώνα το Πανεπιστήµιο λειτουργεί ξανά µε µέριµνα του 

καίσαρος Βάρδα, θείου του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ’ (842-867 µ.Χ.), σε αίθουσες του 

ανακτόρου της Μαγναύρας, όπου διδάσκουν σηµαντικότατοι λόγιοι της περιόδου (Λέων ο 

φιλόσοφος, ο ιεραπόστολος των Σλάβων Κύριλλος, ίσως και ο πατριάρχης Φώτιος). Το 

Πανεπιστήµιο της Μαγναύρας έχαιρε της εύνοιας των αυτοκρατόρων της Μακεδονικής 

Δυναστείας (867-1059), Βασιλείου Α’ (867-886), Λέοντος ΣΤ΄ (886-912) και 

Κωνσταντίνου Ζ’ Πορφυρογεννήτου (913-959). Οι επόµενοι αυτοκράτορες, στρατιωτικοί 

ως επί το πλείστον, παραµέλησαν την παιδεία έως τα µέσα του 11ου αιώνα, µε αποτέλεσµα 

τα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα να αναστείλουν τη λειτουργία τους, χωρίς αυτό βέβαια 

να σηµαίνει διόλου την γενική παρακµή των γραµµάτων, καθώς οι ιδιωτικοί δάσκαλοι, οι 

εκκλησιαστικές σχολές και οι λόγιοι, συνέχισαν ακατάπαυστα το πνευµατικό τους έργο. Οι 

σπουδές αναζωπυρώθηκαν στα µέσα του 11ου αιώνα όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 

Θ΄ Μονοµάχος (1042-1055) ίδρυσε δύο ανώτατες σχολές, τη Φιλοσοφική και τη Νοµική, 

µε το ενδιαφέρον για την ανώτατη εκπαίδευση να παραµένει ζωηρό έως τις αρχές του 13ου 

αιώνα.  

 Μετά την άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

φραγκοκρατίας (1204-1261), η ανώτατη εκπαίδευση συνεχίστηκε στην ελληνική 

αυτοκρατορία της Νίκαιας. Στην κατακτηµένη Κωνσταντινούπολη, η ελληνική παιδεία 

περιορίστηκε στις εκκλησιαστικές σχολές που λειτουργούσαν σε διάφορες µονές, (µονή 

του Ακαταλήπτου Χριστού και Μονή της Χώρας), οι οποίες συµπεριέλαβαν στην ύλη της 

διδασκαλίας εκτός από τα θεολογικά και κάποια µαθήµατα της θύραθεν παιδείας. Οι 

ηγεµόνες της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, Ιωάννης Βατάτζης (1222-1254) και Θεόδωρος 

Β΄ Λάσκαρις (1254-1258) υπήρξαν µεγάλοι προστάτες των γραµµάτων και της παιδείας, 

ιδρύοντας σχολές όχι µόνο στη Νίκαια αλλά και σε άλλες πόλεις της Αυτοκρατορίας και 

µεριµνώντας για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους. Ο πιο γνωστός λόγιος και 

δάσκαλος της περιόδου µε ευρύτατη µόρφωση ήταν ο Νικηφόρος Βλεµµύδης (1197-1269) 

 Lemerle (2010) σ. 76.2
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στον οποίον µαθήτευσαν ο Γεώργιος Ακροπολίτης και ο ίδιος ο αυτοκράτορας Νικαίας 

Θεόδωρος Β΄. Στην ελληνική αυτοκρατορία της Τραπεζούντας επίσης, η δυναστεία των 

Μεγάλων Κοµνηνών (1204-1261) προστάτευσε και προήγαγε την παιδεία. Η λειτουργία 

της ανωτέρας σχολής θετικών επιστηµών, στην οποία δίδαξαν διακεκριµένοι λόγιοι όπως ο 

ιατρός και αστρονόµος Γρηγόριος (ή Γεώργιος) Χιονιάδης (µέσα 13ου-µέσα 14ου αιώνα) 

και η εκεί παρουσία σηµαντικών λογίων όπως ο θεολόγος και πολιτικός Γεώργιος 

Αµιρούτζης (15ος αι.) και ο πολυγραφότατος Βησσαρίων (1403-1472) αρχικά 

µητροπολίτης Νίκαιας και από το 1439 καρδινάλιος της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, 

δηλώνει το αληθές του λόγου. Η προσπάθεια ίδρυσης λατινικού πανεπιστηµίου στην 

κατεχόµενη Κωνσταντινούπολη από τον Φράγκο αυτοκράτορας Βαλδουίνο Α΄ (1204-1205) 

δεν καρποφόρησε εξαιτίας της αντίδρασης του πανεπιστήµιου των Παρισίων. Με την 

ανακατάληψη της Πόλης η δυναστεία των Παλαιολόγων επανίδρυσε και αναδιοργάνωσε 

το Πανεπιστήµιο και περιέλαβε σε αυτό Νοµικό τµήµα µε το όνοµα “Βασιλικόν” ή 

“Καθολικὸν Μουσεῖον”. Στις αρχές του 15ου αιώνα έρχονταν να σπουδάσουν στην 

Κωνσταντινούπολη Ιταλοί και άλλοι δυτικοευρωπαίοι ανθρωπιστές που επέστρεφαν στις 

χώρες τους µεταδίδοντας τις ελληνικές ιδέες και απόψεις. Το πανεπιστήµιο της 

Κωνσταντινούπολης συνέχισε να λειτουργεί µέχρι την άλωση της Πόλης το 1453. 

Τελευταίος µαρτυρούµενος διδάσκαλος του “Μουσείου” ήταν ο Μιχαήλ Αποστόλης 

(1442-1480). 

 Ξεχωριστή µορφή εκπαίδευσης και η πλέον σηµαντική, αποτελούσε η 

εκκλησιαστική εκπαίδευση για την οποία µεριµνούσε η ίδια η Εκκλησία και εκτείνονταν 

σε όλες τις βαθµίδες. Η “Οικουµενική” ή “Πατριαρχική Σχολή” ή και αλλιώς 

“Πατριαρχική Ακαδηµία”, ως η ανώτατη µορφή εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, 

λειτουργούσε στην Κωνσταντινούπολη και υπαγόταν απευθείας στο Οικουµενικό 

Πατριαρχείο. Αρχικά φαίνεται ότι λειτουργούσε στα υπερώα της Αγίας Σοφίας ως ιερατική 

σχολή για όσους προορίζονταν για την ιεροσύνη. Επί Κωνσταντίνου Θ΄ Μονοµάχου 

(1042-1055) προστέθηκε στο πρόγραµµα σπουδών της η φιλοσοφία και η ρητορική, ενώ 

κατά την περίοδο των Κοµνηνών (1081-1185), άρχισε να προσοµοιάζει µε το κρατικό 

Πανεπιστήµιο και εν τέλει διαµορφώθηκε σε ένα αυτοτελές εκπαιδευτικό ίδρυµα 

ευρύτερου προσανατολισµού, το οποίο περιελάµβανε και τους τρεις κύκλους της 

βυζαντινής παιδείας, την στοιχειώδη, την εγκύκλιο και την ανώτατη. Η Πατριαρχική Σχολή 
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διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστηµα της πρωτεύουσας, παύει τη 

λειτουργία της µε την κατάληψη της Πόλης από τους Φράγκους, ανασυστείνεται από το 

Πατριαρχείο µετά την ανακατάληψη, αλλά χάνει διά παντός την παλαιά της αίγλη. 

 Μελετώντας την ιστορία της βυζαντινής εκπαίδευσης, θα πρέπει πάντοτε να έχει 

κανείς υπόψιν πως οι βυζαντινοί λόγιοι και διδάσκαλοι είτε κατά µόνας, είτε ως ιδιωτικοί 

δάσκαλοι, είτε ως µέλη ενός οργανωµένου εκπαιδευτηρίου, κρατικού ή εκκλησιαστικού 

φορέα, δεν έπαψαν ποτέ καθ’ όλη τη διάρκεια της υπερχιλιετούς πορείας της βυζαντινής 

περιόδου να µελετούν, να αντιγράφουν, να σχολιάζουν και να παραδίδουν στις επόµενες 

γενεές την κλασική αρχαία ελληνική γραµµατεία, προσαρµόζοντάς την βέβαια πάντοτε στα 

παρόντα δεδοµένα του καιρού τους. Η Άλωση της Πόλης το 1453 διέσπειρε αυτήν την 

γνώση σε όλα τα µήκη και πλάτη του τότε κόσµου, δίνοντας το έναυσµα της εξέλιξης του 

πνεύµατος του Δυτικού κόσµου. 

 Η µουσική ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης, τόσο στην ελληνική 

Αρχαιότητα όσο και στη Μεσαιωνική περίοδο του Βυζαντίου. Ως προς την µορφή των 

σπουδών αλλά και τα ίδια τα διδακτικά συγγράµµατα, φαίνεται πως πέρασαν σχεδόν 

αναλλοίωτα από τον αρχαίο κόσµο στον βυζαντινό. Αυτό το τεράστιο οικοδόµηµα των 

ελληνικών µουσικών σπουδών, υποστηριζόταν ανέκαθεν από δύο βασικούς πυλώνες, οι 

οποίοι εδράζουν τα θεµέλιά τους στην αρχαία περίοδο και συνδέονται µε τον Πυθαγόρα 

και τον Αριστόξενο τον Ταραντίνο. Η µουσική κατά την αρχαιότητα, ήταν ένας 

επιστηµονικός τοµέας που εντασσόταν τόσο στον χώρο των επιστηµών του Quadrivium, 

ως µαθηµατικός κλάδος, όσο και στο χώρο του Trivium ως κλάδος της φιλοσοφίας. Η 

διπλή αυτή θεώρησή της, προσελήφθη και από τους βυζαντινούς λογίους, οι οποίοι 

παρέδωσαν τη σκυτάλη στους λογίους της Δύσης και της νεότερης περιόδου του 

Ελληνισµού. Ο διαχωρισµός της ευρύτερης µουσικής θεωρίας από την µουσική πράξη, 

διαφαίνεται ήδη από τα κλασικά κείµενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και µιας πληθώρας 

άλλων κλασικών, αλεξανδρινών και βυζαντινών συγγραφέων, τους οποίους οι Πατέρες της 

Εκκλησίας αλλά και οι βυζαντινοί λόγιοι γενικά µελετούν, σχολιάζουν, αναπαράγουν και 

εντάσσουν στη διδασκαλία τους, χρησιµοποιώντας είτε το φιλοσοφικό υπόβαθρο της 

µουσικής ως µέσο διάπλασης ηθών, είτε τον µαθηµατικό της κλάδο για την θεωρητική 

διατύπωση των λόγων των µουσικών διαστηµάτων και αναλογιών. 
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 Ευθύς εξαρχής στη συνέχεια, πρέπει να γίνει ο διαχωρισµός µεταξύ των βασικών 

κλάδων της µουσικής, της µουσικής ως επιστήµης και της µουσικής ως τέχνης. Η διάκριση 

αυτή µαρτυρείται ήδη από την εποχή του Πυθαγόρα. Ως προς τα του Βυζαντίου, στον 

τοµέα της µουσικής ως τέχνης, ήδη στις απαρχές της νέας θρησκείας κύριο µέληµα των 

πρώτων Πατέρων ήταν ο διαχωρισµός της µουσικής  της εκκλησίας από τη “θύραθεν”, την 

εκτός δηλαδή των πυλών της εκκλησίας και των λατρευτικών συνάξεων, την κοσµική 

µουσική δηλαδή, η οποία εξυπηρετούσε τα κοσµικά θεάµατα και τις κοινωνικές εκφάνσεις 

του βίου. Η µουσική αυτή σταδιακά εξοβελίστηκε από τα ενδιαφέροντα και την 

εκπαίδευση των χριστιανών που λάµβαναν το βασικό επίπεδο εκπαίδευσης (την 

στοιχειώδη διδασκαλία), τόσο ως τέχνη (πράξη) όσο και ως επιστήµη (θεωρία), 

περιορίζοντας την διδακτέα ύλη, ως προς την πράξη, στο εκάστοτε µουσικό ρεπερτόριο 

των λατρευτικών συνάξεων (απλής ή έντεχνης µορφής) και ως προς την θεωρία, στα 

βασικά τεχνικά κυρίως ζητήµατα που αντιστοιχούσαν και ερµήνευαν την εκάστοτε 

µουσική πράξη. Στην παρούσα µελέτη δε θα µας απασχολήσει καθόλου η µουσική ως 

τέχνη στο µέσο ή στο ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης, γεγονός εξάλλου που απαιτεί και 

βασικές τεχνικές µουσικές γνώσεις, αλλά η µουσική καθαρά ως επιστήµη και ειδικά στην 

ανώτατη µορφή της, η οποία σχετίζεται άµεσα µε την φιλοσοφία και τις µαθηµατικές 

επιστήµες. Ως επιστήµη τόσο η “θύραθεν” - όσο και η εκκλησιαστική µουσική, είχαν κοινή 

βάση, οι ρίζες της οποίας ανάγονται στην κλασική ελληνική αρχαιότητα. Για να 

κατανοήσει λοιπόν κανείς την ανώτατη µουσική εκπαίδευση στο Βυζάντιο απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η γνώση της κλασικής γραµµατείας και των αντίστοιχων µουσικών 

συγγραµµάτων και συγγραφέων. Μια επισκόπηση στον κλασικό αρχαίο κόσµο, ως 

προοίµιο του µεσαιωνικού. 

Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι 

 Το πρώτο πρόβληµα που θα αντιµετωπίσει κανείς όταν θα ασχοληθεί µε τη Σχολή 

του Πυθαγόρα είναι το φιλολογικό, εξαιτίας της έλλειψης άµεσων πηγών. Οι 

“Πυθαγόρειοι”  αποτελούσαν µάλλον ένα είδος κοινότητας που άγγιζε την έννοια της 

αδελφότητας γύρω από τον Πυθαγόρα (6ος αιώνας π.Χ.) µε έδρα τον Κρότωνα της Κάτω 

Ιταλίας. Η ένταξη στον κύκλο τους προέβλεπε αυστηρό όρκο τήρησης άκρας µυστικότητας 
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για το περιεχόµενο των διδασκαλιών και των κανόνων λειτουργίας τους. Εξαιτίας αυτής 

της µυστικότητας, οι λεπτοµέρειες για τα δόγµατά τους έµεναν απροσπέλαστα για τους 

συγχρόνους τους. Στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., οι Πυθαγόρειοι εξοντώθηκαν για 

πολιτικούς λόγους, ωστόσο ο απόηχος του κινήµατός τους έφθασε ακόµη και στους 

ελληνιστικούς χρόνους µε την εµφάνιση των Νεοπυθαγορείων. Ήδη από την αρχαιότητα 

βέβαια, έχουµε έναν ικανοποιητικά ευρύ αριθµό έµµεσων πληροφοριών που αφορούν τους 

Πυθαγορείους. Ο ίδιος ο Πυθαγόρας φαίνεται ότι γεννήθηκε στη Σάµο στα µέσα περίπου 

του 6oυ αιώνα π.Χ. από όπου έφυγε πιθανώς για πολιτικούς λόγους και εγκαταστάθηκε 

στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας, όπου και ίδρυσε τη Σχολή του. Πέθανε στο Μεταπόντιο 

της Κάτω Ιταλίας γύρω στα 490 π.Χ . Για το αν ο ίδιος ο Πυθαγόρας άφησε γραπτό έργο 3

ήδη από την αρχαιότητα οι µαρτυρίες είναι αντιφατικές. Μετά το θάνατό του, η µορφή του 

απέκτησε µυθικές διαστάσεις αποδίδοντάς του ακόµη και υπερφυσικές ιδιότητες.  

 Η επίδραση των δογµάτων του Πυθαγόρα καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα 

ήταν τεράστια και η µορφή του θεωρήθηκε ως αυθεντία µέχρι τους νεότερους χρόνους. 

Από τους σηµαντικότερους Πυθαγορείους, των οποίων σώζονται αποσπάσµατα σχετικά µε 

τα της Μουσικής, ήταν ο Φιλόλαος (περ. 470-399 π.Χ.), ο οποίος κάνει χρήση για πρώτη 

φορά ειδικών µουσικών όρων και ο Αρχύτας ο Ταραντίνος (περ.429-347 π.Χ.), πολιτικός 

και στρατιωτικός, διάσηµος µαθηµατικός και φιλόσοφος, ο οποίος εντυπωσίασε τον 

Πλάτωνα όταν τον γνώρισε στη Σικελία. Πυρήνας των φιλοσοφικών εννοιών των 

Πυθαγορείων είναι οι αριθµοί. Οι Πυθαγόρειοι έβλεπαν σε αυτούς όχι µόνο την έκφραση 

της σχέσης των πραγµάτων αλλά την ίδια την ουσία των όντων. Η σηµασία των αριθµών 

για τους Πυθαγορείους ήταν καθοριστική, καθώς οι αριθµοί γι’ αυτούς δεν περιορίζονταν 

µόνο στην έκφραση των ποσοτικών συσχετισµών, όπως σήµερα, αλλά είχαν την έννοια 

µεταφυσικών οντοτήτων, χρησιµοποιώντας δε το άπειρο των ιδιοτήτων και των 

εκφράσεών τους, οικοδόµησαν ένα σύστηµα ερµηνείας του Σύµπαντος Κόσµου 

στηριζόµενο αποκλειστικά στις σχέσεις των αριθµών µεταξύ τους. Η βασική σκέψη των 

Πυθαγορείων ήταν ότι όλος ο κόσµος ήταν δοµηµένος µε µαθηµατικές αναλογίες. Πώς 

όµως είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή η εσωτερική δοµή ενός τέτοιου συστήµατος; Ο 

ίδιος ο Πυθαγόρας υπέδειξε την Μουσική ως την καταλληλότερη για κάτι τέτοιο. 

Μεταβάλλοντας τους µουσικούς τόνους σε αριθµούς, τα δοµικά στοιχεία του µηχανισµού 

 Για τον Πυθαγόρα και τη Σχολή του στον Mattei (1995).3
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που δοµεί το Σύµπαν, γίνονται αντιληπτά, µετρήσιµα και εποµένως ελέγξιµα διά της 

ορθολογικής οδού. Η διαπίστωσή τους ότι οι ιδιότητες των ήχων µπορούν εκφραστούν µε 

αριθµητικούς τύπους: 2:1, 3:2, 4:3 και η µετατροπή της µουσικής σε µαθηµατικό 

πρόβληµα, το οποίο επαληθεύεται από την επιστήµη της φυσικής, εφόσον το τονικό ύψος 

αυτών των λόγων σχετίζεται µε το µήκος των χορδών στα έγχορδα όργανα και το µήκος 

του σωλήνα στα πνευστά, αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες ανακαλύψεις του 

ανθρωπίνου πνεύµατος µε επιδράσεις στο παγκόσµιο µουσικό και όχι µόνο στερέωµα εδώ 

και 2,500 χρόνια! Με την έννοια του αριθµού συνδέεται στενά η έννοια της “αρµονίας ”. 4

Στην τέχνη και την επιστήµη της µουσικής, ένας αυτόνοµος ήχος δεν έχει καµιά σηµασία, 

αποκτά νόηµα µόνο όταν αρµοστεί, συνηχήσει, συσχετιστεί µε κάποιον άλλο. Μια ακόµη 

έννοια της αρµονίας είναι αυτή της σύνδεσης όχι µόνο των οµοίων αλλά και των 

αντιθέτων, την οποία οι Πυθαγόρειοι µετέφεραν και στη µουσική. Με τους αριθµούς 1, 2, 

3 και 4 οι οποίοι εκφράζουν τις βασικές µουσικές αναλογίες και συµφωνίες, τους πυρήνες 

δηλαδή των µουσικών κλιµάκων και ήχων, οι Πυθαγόρειοι όρισαν την έννοια της 

“Τετρακτύος”, το άθροισµα δηλαδή των τεσσάρων αυτών πρώτων αριθµών που δίνουν ως 

αποτέλεσµα τον αριθµό δέκα, τον πληρέστερο κατ’ αυτούς αριθµό. Η Τετρακτύς 

αποτελούσε για τους Πυθαγορείους την βάση της µουσικής θεωρίας, διότι αποτελούσε το 

κλειδί για την κατανόηση των µυστηρίων της ακουστικής. Μπορούσαν να περάσουν δι’ 

αυτής από την επίγεια µουσική στην ουράνια, από την αρµονία των γηίνων οντοτήτων 

στην αρµονία των πλανητικών σφαιρών. Η εικόνα αυτή της αρµονίας των σφαιρών, που 

συνδέει τη µουσική µε την αστρονοµία, ήταν ήδη γνωστή πριν τον Πυθαγόρα. Αν όµως 

όντως αυτή η ουράνια αρµονία υπάρχει τίθονταν το ερώτηµα γιατί δεν είναι αντιληπτή από 

τους ανθρώπους. Μια πρώτη απόπειρα απάντησης κάνει ο Αρχύτας, ο οποίος θεωρεί 

υπεύθυνη την αδυναµία της ανθρώπινης φύσης. Ο Αριστοτέλης αργότερα ερµηνεύει το 

γεγονός, λέγοντας πως έχουµε συνηθίσει τον αδιάκοπο αυτό συµπαντικό ήχο και συνεπώς 

δεν µπορεί πλέον να είναι διακριτός από την ανθρώπινη φύση. Οι Πυθαγόρειοι 

προκειµένου να κατανοήσουν αυτή την ουράνια µουσική, χρησιµοποιούσαν την επίγεια 

µουσική των ανθρώπων θεωρώντας πως είναι µίµηση της ουράνιας. Οι ίδιοι νόµοι που 

διέπουν τη µουσική στη γη, θα πρέπει να ισχύουν και για τη µουσική που παράγεται από 

 Ο αρχαιοελληνικός όρος “αρµονία” δεν πρέπει να συγχέεται µε τον σηµερινό µουσικό όρο, ο οποίος 4

αναφέρεται σε ένα οργανωµένο σύστηµα τονικών συγχορδιών.
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την κίνηση των άστρων. Ο Αρχύτας υπό αυτήν την έννοια συνδέει τη µουσική µε την 

αστρονοµία. Σε αυτό το πλαίσιο συνδέθηκαν οι επτά νότες που περιλαµβάνονται σε µια 

οκτάβα (µουσική κλίµακα) και οι αντίστοιχες επτά χορδές της λύρας µε τους επτά 

γνωστούς τότε πλανήτες. Τέτοιου είδους αντιστοιχίες υπάρχουν σε πολλά κείµενα 

Νεοπυθαγορείων όπως για παράδειγµα του Νικόµαχου του Γερασηνού (2ος µ.Χ. αιώνας), 

ο οποίος αντιστοιχίζει τα ονόµατα των επτά φθόγγων (νότες) µε την προέλευσή τους από 

τους πλανήτες και τη θέση τους σε σχέση µε τη γη. Ο Κρόνος είναι η Υπάτη (νότα ΜΙ), ο 

Δίας η Παρυπάτη (νότα ΦΑ), ο Άρης η Υπερµέση (νότα ΣΟΛ), ο Ήλιος η Μέση  (νότα ΛΑ), 

ο Ερµής η Παραµέση (νότα ΣΙ), η  Αφροδίτη η Παρανήτη (νότα ΝΤΟ) και η Σελήνη η Νήτη 

(νότα ΡΕ) . 5

 Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν πως η ουσία της µουσικής βρίσκεται στους αριθµούς, 

αυτό σήµαινε πως στηριζόταν σε µαθηµατικές σχέσεις, δηλαδή σε νοητικές διεργασίες. 

Έτσι η µουσική έχει αξία όχι ως αισθητό φαινόµενο αλλά ως σύµβολο της γενικής ευταξίας 

του σύµπαντος. Μουσικός είναι ο σοφός και όχι ο δεξιοτέχνης. Η έννοια αυτή, την οποία 

θα ασπαστούν αργότερα ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης εν µέρει, θα κυριαρχήσει σε όλον 

τον Μεσαίωνα, οριοθετώντας και επηρεάζοντας σε απόλυτο σχεδόν βαθµό την εξέλιξη των 

µουσικών συνθέσεων και έκφρασης. Η ουράνια αρµονία, ο µακρόκοσµος θα λέγαµε, για 

τον Πυθαγόρα, υπάρχει και στον µικρόκοσµο, στην ψυχή δηλαδή του ανθρώπου, όπου η 

µουσική παίζει και σε αυτό το σηµείο τον ιδιαίτερο της ρόλο. Η µουσική είναι αυτή που 

διατηρεί την αρµονία της ψυχής, καθώς ενεργεί για την ψυχή όπως ακριβώς η ιατρική για 

το σώµα. Η αρµονία της ψυχής, ως κάτι το άυλο, διαταράσσεται ερχόµενη σε επαφή µε το 

υλικό σώµα και βρίσκει θεραπεία στις διάφορες µελωδίες. Η υγεία κατά τους 

Πυθαγορείους είναι µια αρµονία µεταξύ ψυχικής και φυσικής κατάστασης του ανθρώπου, 

µια ισορροπία που πρέπει να διατηρείται. Για την δυσαρµονία της ψυχής θα πρέπει να 

καθοριστεί ο κατάλληλος ρυθµός ή η µελωδία που την θεραπεύουν, ανάλογα κάθε φορά µε 

το πάθος. Εποµένως η µουσική, ως µέσο ιατρείας της ψυχής, αποκτά σύµφωνα µε τον 

Πυθαγόρα -πρόδροµο δύο και ήµισυ χιλιετιών της σύγχρονης Μουσικοθεραπείας-, ηθική 

και παιδαγωγική αποστολή, διαµορφώνοντας αργότερα τις απόψεις για την παιδαγωγική 

αξία της µουσικής στον Πλάτωνα και ως ένα βαθµό και στον Αριστοτέλη . Το ρεύµα των 6

 Μιχαηλίδη (2003).5

 Καϊµάκης (2005).6
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Πυθαγορείων προσµετρά χρόνο ζωής πάνω από οχτακόσια χρόνια (τέλη 6ου αι. π.Χ. έως 

τον 3ο µ.Χ. αι.), µε τον απόηχό του να φθάνει ως τα νεότερα χρόνια. Η Σχολή των 

Πυθαγορείων παρουσιάζεται σε τέσσερις περιόδους, α) την πρώιµη (6ος αι. - 400 π.Χ.), β) 

του 4ου αιώνα, γ) της ελληνιστικής περιόδου και δ) του νεοπυθαγορισµού στον 1ο αι. µ.Χ. 

και για δυόµιση περίπου έπειτα αιώνες.  

 Ας δούµε αναλυτικότερα ορισµένους σηµαντικούς Πυθαγορείους θεωρητικούς της 

µουσικής. Ο Ίππασος από το Μεταπόντιο (πιθανόν α΄ µισό του 5ου αι. π.Χ.), θεωρείται ως 

ο δάσκαλος των “ακουσµατικών” (και όχι ο Πυθαγόρας) της πυθαγόρειας σχολής. Σε ένα 

σχόλιο του Πλάτωνα, εµφανίζεται να πειραµατίζεται µε µερικούς ορειχάλκινους δίσκους µε 

ίδια περιφέρεια αλλά διαφορετικό πάχος που ηχούσαν στα σύµφωνα διαστήµατα της 

τετάρτης, της πέµπτης και της ογδόης. Ο Θέων ο Σµυρναίος, αναφέρει ένα ανάλογο 

πείραµα µε δοχεία άδεια ή γεµάτα µε υγρό διαφορετικής στάθµης. Πιθανότατα µε τα 

πειράµατα αυτά ο Ίππασος καθόρισε τις αριθµητικές σχέσεις των µουσικών διαστηµάτων , 7

αν και δεν παραδίδεται κάποιο έργο του. Ο Φιλόλαος από τον Κρότωνα ή τον Τάραντα 

(5ος αι. π. Χ.) σύµφωνα µε τον Βοήθιο  έκανε υποδιαιρέσεις του µουσικού τόνου µε βάση 8

το 3, από όσα εξάγονται από µια σωζόµενη σειρά αποσπασµάτων, λείψανα ίσως µιας 

ολοκληρωµένης εργασίας. Ο Φιλόλαος ανοίγει το δρόµο στις ηλιοκεντρικές και στις 

γεωκεντρικές αντιλήψεις για το Σύµπαν . Ο αριθµοί 7 και 8, ιεροί για τους Πυθαγορείους, 9

δεσπόζουν στην ουράνια αρµονία. Τα µουσικά διαστήµατα είναι όσοι και οι πλανήτες, όσες 

και οι χορδές της λύρας, συνεπώς έχουµε µια οργάνωση του σύµπαντος ακριβώς όπως και 

στη µουσική κλίµακα, µε τον Ήλιο να έχει τον κεντρικό ρόλο ως Μουσηγέτη, επικεφαλή 

της χορωδίας των Μουσών, η µουσική των οποίων δεν είναι άλλη από την αρµονία των 

σφαιρών. Προκύπτει συνεπώς κατά τον Φιλόλαο η εξής ακολουθία: Γη - Σελήνη - Ερµής - 

Αφροδίτη- 'Ηλιος- Άρης - Δίας - Κρόνος- άστρα. Το διάστηµα του Τόνου είναι ίσο µε την 

απόσταση Γης - Σελήνης. Αυτή η οργάνωση των ουρανών είναι σύµφωνη µε την παράδοση 

των Χαλδαίων και διαδίδεται γρήγορα µε επιδράσεις αυτού του συστήµατος να βρίσκονται 

 Στον Θέωνα αναφέρεται επίσης σαν πρόδροµος παρόµοιων πειραµάτων πριν τον 'Ιππασο ο αρχαιότερός του 7

Λάσος από την Ερµιόνη 6ος/5ος αι. π.Χ.), που δε θεωρείται όµως Πυθαγόρειος. Ζούσε σαν δάσκαλος της 
µουσικής στην Αθήνα και πρέπει να υπήρξε και δάσκαλος του Πινδάρου. Έγραψε το πρώτο βιβλίο για τη 
µουσική (σύµφωνα µε το λεξικό Σούδα), και προέβη σε µουσικούς νεοτερισµούς. Στο: Neubecker (1986) σ. 
28.

 De institutione musica, 3. 5.8

 Proust (2008).9
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πολύ µεταγενέστερα στη διάταξη των ηµερών της εβδοµάδος: Σάββατο - ηµέρα του 

Κρόνου, Κυριακή - ηµέρα του Ήλιου, Δευτέρα - ηµέρα της Σελήνης, Τρίτη - ηµέρα του Άρη, 

Τετάρτη - ηµέρα του Ερµή, Πέµπτη - ηµέρα του Δία, και Παρασκευή - ηµέρα της Αφροδίτης . 10

Στους Πυθαγόρειους επίσης ανήκει και ο Δάµων, Αθηναίος µουσικός του 5ου αιώνα, 

δάσκαλος του Περικλή, ο οποίος έχαιρε της εκτίµησης του Πλάτωνα . Ο Δάµων 11

ασχολήθηκε πέρα από τη σύνθεση της µουσικής, µε την επίδρασή της στα συναισθήµατα 

και το ήθος των ακροατών και αναφέρονται σε αυτόν ο Σωκράτης και ο Αθήναιος. Στον 4ο 

αιώνα κυριότερος εκπρόσωπος των Πυθαγορείων είναι ο προαναφερθείς Αρχύτας από τον 

Τάραντα. Πρόκειται ίσως για τον σηµαντικότερο αρχαίο µελετητή της ακουστικής. 

Αξιοσηµείωτο είναι πως ως πολιτικός εκλέχθηκε επτά φορές κυβερνήτης. Φίλος του 

Πλάτωνα, συνέβαλε ουσιαστικά στις έρευνες σχετικά µε τη µέτρηση των διαστηµάτων 

επιχειρώντας να καθορίσει τις σχέσεις τους στα τρία γένη της αρχαίας ελληνικής µουσικής 

(εναρµόνιο, χρωµατικό, διατονικό). Μετά τον θάνατο του Αρχύτα (µετά το 350 π.Χ.), η 

πυθαγόρεια σχολή περιήλθε σε αδράνεια, τα δόγµατά της όµως έθεσαν τα θεµέλια της 

επιστηµονικής και φιλοσοφικής σκέψης περί των της Μουσικής σε όλους τους 

επερχόµενους συγγραφείς  12

Πλάτων και Αριστοτέλης 

 Ο Πλάτων δεν έχει αφιερώσει κανένα έργο του αποκλειστικά στη µουσική, πάρα 

πολλές  όµως αναφορές είναι διάσπαρτες σε πολλά έργα του . Η µουσική στον Πλάτωνα 13

έχει ηθικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Όσον αφορά το παιδαγωγικό όφελος της µουσικής, 

ο Πλάτων φαίνεται να επαναλαµβάνει τις απόψεις του Δάµωνα και των Πυθαγορείων. 

Τονίζει την θεϊκή της καταγωγή και αναφέρει τα δύο είδη της, την αισθητή και τη νοητή. 

 Στη γαλλική και λατινική απόδοση των ονοµάτων: Samedi - Saturni, Dimanche - Solis, Lundi - Lunae, 10

Mardi - Martis, Mercredi - Mercurii, Jeudi - Jovis, Vendredi - Veneris.

 Πυθαγόρας 3 (1999) σ. 23.11

 Δίπλα σε αυτούς τους πρώτους θεωρητικούς, πρέπει να µνηµονεύσουµε και τον αρχαιότερο γνωστό 12

ιστορικό της µουσικής, τον Γλαύκο το Ρηγίνο, (5ος/4ος π.Χ. αι.), συνέγραψε το: “Περί των άρχαίων ποιητών 
τε καί µουσικών”, έργο που χάθηκε αλλά το “Περί Μουσικής” του Πλουτάρχου διασώζει αρκετές 
πληροφορίες προερχόµενες από αυτό.

 Αναλυτικότατη µελέτη για τις αντιλήψεις του Πλάτωνα για τη µουσική µε παράθεση και σχολιασµό των 13

σχετικών διεσπαρµένων χωρίων στο: Μουτσόπουλου (2010).
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Πιστεύοντας στην ισχυρή επίδραση της µουσικής στην ψυχή, βλέπει στη γυµναστική και 

τη µουσική δυο συντελεστές της ανατροφής των νέων. Αποδοκιµάζει έντονα το είδος της 

µουσικής που επιδιώκει µόνο την ακουστική τέρψη προτείνοντας τις λιτές µελωδίες και 

ρυθµούς που βελτιώνουν τις καλές ιδιότητες του χαρακτήρα, απόψεις που απαντούν συχνά 

στην “Πολιτεία” και στους “Νόµους”. Στον “Τίµαιο”, περιγράφοντας τη δηµιουργία της 

ψυχής του κόσµου, δείχνει πώς πρέπει να προχωρεί κανείς στην έρευνα της µουσικής 

καθαρά µε τη σκέψη, σε αντίθεση µε αυτούς που ερευνούν τις σχέσεις των διαστηµάτων µε 

το αυτί ή µε τις διάφορες µετρήσεις.  

 Ο Αριστοτέλης , ως πανεπιστήµων, κάνει και αυτός πολυάριθµες αναφορές στα 14

έργα του σε θέµατα της µουσικής, χωρίς επίσης να αφιερώσει κάποιο ειδικό σύγγραµµα σε 

αυτήν. Ως συστηµατικός παρατηρητής της φύσης, ο Αριστοτέλης δείχνει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τον τρόπο παραγωγής και πρόσληψης του ήχου από τον άνθρωπο, για τη 

λειτουργία και τις ιδιότητες της φωνής και γενικά εξετάζει το φαινόµενο του ήχου στην 

πραγµατική του διάσταση και όχι στη µαθηµατική όπως οι Πυθαγόρειοι. Σε ορισµένα 

σηµεία δείχνει έντονα την αντίθεσή του προς εκείνους, όπως στη µεταφυσική επέκταση 

των αριθµών, διατηρεί όµως ενδιάµεση στάση ανάµεσα στην επιστηµονικότητα και 

ακριβολογία των Πυθαγορείων και της αποδοχής της αισθητής οντότητας του ήχου των 

“ακουστικών”. Ως προς την σκοπιµότητα της µουσικής και την χρήση της στην 

διαπαιδαγώγηση των νέων, υποστηρίζει ενίοτε τις απόψεις του Πλάτωνα, αφήνει ανοικτό 

µάλλον όµως το θέµα καθώς προσπαθεί να περιγράψει την πραγµατικότητα της εποχής του 

και όχι µια ιδανική θεωρητική πολιτεία όπως ο Πλάτωνας, παρατηρώντας και 

προσπαθώντας να “τακτοποιήσει” στα “Πολιτικά” του, σύµφωνα µε τη λογική ρεαλιστική 

πλευρά, την σύγχρονη εποχή του. Ας δούµε όµως τα πράγµατα λίγο πιο αναλυτικά. 

 Το δόγµα των Πυθαγορείων περί των αριθµών, αναφέρεται από τον Αριστοτέλη στα 

“Μετά τα Φυσικά”, ότι δηλαδή οι αριθµοί συνιστούν την ουσία των πραγµάτων σε όλη την 

 Βλέπε αναλυτικά για τη µουσική στο έργο του Αριστοτέλη στα: Γιώργος Ντέλιος, Μουσική και παιδεία στο 14

έργο "Πολιτικά" του Αριστοτέλη, Μεταπτυχιακή εργασία αποθεµένη  
στο: http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/10278 Καϊµάκης (2005).
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φύση και ότι όλος ο ουρανός είναι “αρµονία και αριθµός”.  Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε 15

από τον Πλάτωνα στον “Τίµαιο”, συνδυάζοντας την Εµπεδόκλεια θεωρία “των τεσσάρων 

ριζωµάτων όλων των πραγµάτων”, τα βασικά στοιχεία – πυρ, αέρας, γη και ύδωρ – µε το 

Πυθαγόρειο σύστηµα των γεωµετρικών αριθµών.  Η Σχολή της Ιατρικής, η οποία 16

θεωρούσε τον Εµπεδοκλή ως ιδρυτή της, και ανθούσε ακόµη την εποχή του Πλάτωνος, 

αναγνώρισε τα τέσσερα στοιχεία µε τα αντίθετά τους, το θερµό µε το κρύο, το υγρό µε το 

ξηρό. Αναµιγνύοντας τα τέσσερα στοιχεία σε διαφορετικές αναλογίες, δηµιουργείται ο 

οργανικός κόσµος. Αλλά, καθώς τα αναρίθµητα είδη των όντων πάντοτε πεθαίνουν, αυτά 

τα έσχατα είδη της πραγµατικότητας είναι αθάνατα. Σύµφωνα µε τον “Τίµαιο” η Ψυχή του 

Κόσµου κατασκευάζεται από τον Δηµιουργό µε την ανάµιξη τριών στοιχείων: την 

ενδιάµεση Ουσία, συντεθειµένη από την αµέριστη και την µεριστή Ουσία, την ενδιάµεση 

Ταυτότητα και την ενδιάµεση Διαφορά, όπου και οι δύο συντίθενται πάνω στην ίδια αρχή. 

Έχοντας συνθέσει αυτά τα συστατικά, ο Δηµιουργός διαίρεσε το µίγµα µε βάση την 

αναλογία της µουσικής αρµονίας. Από αυτό υλικό κατασκεύασε ένα σύστηµα από 

κύκλους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις βασικές κινήσεις των αστέρων και των 

πλανητών . Οι ανθρώπινες ψυχές κατασκευάζονται στον ίδιο κρατήρα από το εναποµείναν 17

υλικό. Αναµιγνύονται από τα ίδια συστατικά σε καινούριο χαρµάνι, όχι τόσο αγνό όσο 

πριν, αλλά δεύτερης και τρίτης διαλογής, “όταν το ανέµιξε όλο, το διαίρεσε σε ψυχές ίσο σε 

 “τὰ τῶν ἀριθµῶν στοιχεῖα τῶν ὄντων στοιχεῖα πάντων ὑπέλαβον εἶναι, καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ἁρµονίαν εἶναι 15

καὶ ἀριθµόν: καὶ ὅσα εἶχον ὁµολογούµενα ἔν τε τοῖς ἀριθµοῖς καὶ ταῖς ἁρµονίαις πρὸς τὰ τοῦ οὐρανοῦ πάθη καὶ 
µέρη καὶ πρὸς τὴν ὅλην διακόσµησιν, ταῦτα συνάγοντες ἐφήρµοττον. κἂν εἴ τί που διέλειπε, προσεγλίχοντο τοῦ 
συνειροµένην πᾶσαν αὐτοῖς εἶναι τὴν πραγµατείαν: λέγω δ' οἷον, ἐπειδὴ τέλειον ἡ δεκὰς εἶναι δοκεῖ καὶ πᾶσαν 
περιειληφέναι τὴν τῶν ἀριθµῶν φύσιν, καὶ τὰ φερόµενα κατὰ τὸν οὐρανὸν δέκα µὲν εἶναί φασιν, ὄντων δὲ ἐννέα 
µόνον τῶν φανερῶν διὰ τοῦτο δεκάτην τὴν ἀντίχθονα ποιοῦσιν. διώρισται δὲ περὶ τούτων ἐν ἑτέροις ἡµῖν 
ἀκριβέστερον. ἀλλ' οὗ δὴ χάριν ἐπερχόµεθα, τοῦτό ἐστιν ὅπως λάβωµεν καὶ παρὰ τούτων τίνας εἶναι τιθέασι τὰς 
ἀρχὰς καὶ πῶς εἰς τὰς εἰρηµένας ἐµπίπτουσιν αἰτίας. φαίνονται δὴ καὶ οὗτοι τὸν ἀριθµὸν νοµίζοντες ἀρχὴν 
εἶναι καὶ ὡς ὕλην τοῖς οὖσι καὶ ὡς πάθη τε καὶ ἕξεις, τοῦ δὲ ἀριθµοῦ στοιχεῖα τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν, 
τούτων δὲ τὸ µὲν πεπερασµένον τὸ δὲ ἄπειρον, τὸ δ' ἓν ἐξ ἀµφοτέρων εἶναι τούτων καὶ γὰρ ἄρτιον εἶναι καὶ 
περιττόν̓, τὸν δ' ἀριθµὸν ἐκ τοῦ ἑνός, ἀριθµοὺς δέ, καθάπερ εἴρηται, τὸν ὅλον οὐρανόν”. Αριστοτέλους, Μετά 
τα Φυσικά, Α, 5, 986a.

 Σπυρίδης (2008).16

 Το κυκλικό διάγραµµα της εκµάθησης των µουσικών τρόπων στην αρχαία εποχή, ή των µουσικών ήχων 17

στη βυζαντινή περίοδο, γνωστό ως “Τροχός” της µουσικής, αποτελεί ένα σύστηµα οµόκεντρων κύκλων οι 
οποίοι εκτείνονται στο άπειρο και αποτελεί τη βάση παραγωγής των ηχοχρωµάτων αναπτυσσόµενο ανά 
τονική βαθµίδα. Οι βασικοί ήχοι που δοµούν και παράγουν το άπειρο ηχητικό σύµπαν είναι τέσσερις, 
επαναλαµβανόµενοι και εµπεριεχόµενοι ο ένας στον άλλον. Η µέθοδος αυτή της πρακτικής εκµάθησης των 
µουσικών κλιµάκων απηχεί τα αρχαία αυτά δόγµατα.
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αριθµό όσο τα αστέρια και τις διεµοίρασε, κάθε ψυχή σε ένα άστρο”.  Η ανθρώπινη ψυχή, 18

ως εκ τούτου, διαιρείται κατά τις αναλογίες της ίδιας αρµονίας, όπως και η Ψυχή του 

Κόσµου· ευρίσκεται σε διαρκή κίνηση, ρυθµιζόµενη από τις ίδιες αναλογίες, όπως και τα 

αστέρια.  Η σύνθεση των συστατικών, τόσο της Ψυχής του Κόσµου όσο και της 19

ανθρώπινης ψυχής, συµφωνώντας µε τις καθορισµένες µαθηµατικές αναλογίες, δηµιουργεί 

µία εναρµόνιση των µερών και καθώς “το όµοιο γνωρίζεται από το όµοιο”, η αρµονία 

ανάµεσα στην Ψυχή του Κόσµου και την ανθρώπινη ψυχή, ευρίσκεται σε τέλεια τάξη. 

Καθώς οι αναλογίες των κύκλων στις ψυχές µας ανταποκρίνονται στα µελωδικά 

διαστήµατα, η µουσική, από την στιγµή που χρησιµοποιεί ήχους που ακούγονται, εδόθη 

στην ανθρωπότητα ως δώρο θεϊκό . Η µουσική, εποµένως, συνιστά την καλύτερη µορφή 20

εκπαίδευσης, διότι ο ρυθµός και η αρµονία βρίσκουν τον δρόµο προς τα βάθη της ψυχής. 

Οι ψυχές µας αντηχούν µε τις ίδιες αρµονίες όπως και ο κόσµος, επειδή οι κύκλοι στις 

ψυχές µας είναι σε θέση να εκτελούν περιστροφές, οι οποίες ανταποκρίνονται σε εκείνες 

του κόσµου. Μόνο όµως µέσω της Φιλοσοφίας είναι δυνατόν να επιτύχουµε να φθάσουµε 

σε αυτήν την ύψιστη µουσική, καθώς οι κύκλοι έχουν τεθεί εκτός τροχιάς κατά την 

γέννησή µας. Η µουσική έχει εποµένως την δύναµη να επαναφέρει την ψυχή από µία 

κατάσταση αταξίας σε εκείνη της αρµονίας, να διορθώνει τον χαρακτήρα, να θεραπεύει τις 

πνευµατικές ασθένειες.   21

 Οι Έλληνες φιλόσοφοι από τον Πλάτωνα κι εξής  έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση σε 22

αυτήν την δύναµη της µουσικής και για τον ίδιο λόγο θεώρησαν ότι η µουσική είναι το 

τέλειο παιδευτικό όργανο. Ο Πλάτων προσδίδει στην µουσική ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο 

στην παιδεία των νέων στην ιδανική του Πολιτεία.  Η εκπαίδευση στην µουσική αποτελεί 23

 “ταυ̂τ' ε̂ἰπε, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸν πρότερον κρατη̂ρα, ἐν ̂ ᾡ  τὴν του̂ παντὸς ψυχὴν κεραννὺς ἔµισγεν, τὰ τω̂ν 18

πρόσθεν ὑπόλοιπα κατεχει̂το µίσγων τρόπον µέν τινα τὸν αὐτόν, ἀκήρατα δὲ οὐκέτι κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως, ἀλλὰ 
δεύτερα καὶ τρίτα. συστήσας δὲ τὸ πα̂ν διει̂λεν ψυχὰς ἰσαρίθµους τοι̂ς ἄστροις”, Τίµαιος, 41d.

 Αριστοτέλους, Περί Ψυχής, 406b, 26 - 407a, 34.19

 “ὅσον τ' α̂ὐ µουσικη̂ς φων̂ῃ χρήσιµον πρὸς ἀκοὴν ἕνεκα ἁρµονίας ἐστὶ δοθέν. ἡ δὲ ἁρµονία, συγγενει̂ς ἔχουσα 20

φορὰς ται̂ς ἐν ἡµι̂ν τη̂ς ψυχη̂ς περιόδοις, τ̂ ῳ µετὰ νου̂ προσχρωµένῳ Μούσαις οὐκ ἐφ' ἡδονὴν ἄλογον καθάπερ 
νυ̂ν ε̂ἰναι δοκει̂ χρήσιµος, ἀλλ' ἐπὶ τὴν γεγονυι̂αν ἐν ἡµι̂ν ἀνάρµοστον ψυχη̂ς περίοδον εἰς κατακόσµησιν καὶ 
συµφωνίαν ἑαυτ̂ῃ σύµµαχος ὑπὸ Μουσω̂ν δέδοται: καὶ ῥυθµὸς α̂ὐ διὰ τὴν ἄµετρον ἐν ἡµι̂ν καὶ χαρίτων ἐπιδεα̂ 
γιγνοµένην ἐν τοι̂ς πλείστοις ἕξιν ἐπίκουρος ἐπὶ ταὐτὰ ὑπὸ τω̂ν αὐτω̂ν ἐδόθη”. Τίµαιος, 47 d-e.

 Wellesz (1962) σ. 49.21

 Πλήρη εικόνα στο: Μουτσόπουλου (2010).22

 Πολιτεία, Γ΄, 398c – 401a, Νόµοι, Β΄, 653a κ.ε., 656c, 660e, κ.ε., 668a, c κ.ε., 671d, Ζ΄, 800a κ.ε., 813a.23
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προετοιµασία για την µελέτη της φιλοσοφίας.  Η Πολιτεία, εποµένως, δεν γίνεται να 24

ανεχθεί αυθαίρετες καινοτοµίες,  διότι κάθε µουσική καινοτοµία µπορεί να αποδειχθεί 25

επιζήµια για όλη την Πολιτεία.  Για την κατανόηση της Πλατωνικής και Νεοπλατωνικής 26

µουσικής θεωρίας πρέπει να  έχουµε υπόψιν την αντίληψη πως η µουσική ανώτερης 

ποιότητος, πρέπει κατ’ ανάγκην να είναι όµορφη, εφόσον ο δηµιουργικός καλλιτέχνης 

µιµείται τις αρµονίες, συµφώνως προς τις οποίες περιστρέφονται οι κύκλοι της ψυχής. 

Παρόλα αυτά δεν θα µπορούσε να µεταδώσει την τελειότητα των κοσµικών αρµονιών, 

διότι η ανθρώπινη ψυχή είναι αναµεµιγµένη µε µίγµα κατώτερο σε ποιότητα από εκείνο 

της Ψυχής του Κόσµου. Ο Πλάτων έχει αναφερθεί εκτενώς στην άποψή του περί του 

καλλιτέχνη ως µιµητή, χρησιµοποιώντας τον όρο “µίµησις” µε δύο έννοιες, µία καλή και 

µία κακή. Ο καλλιτέχνης µιµείται υπό την καλή έννοια, όταν µιµείται το ιδανικό πρότυπο· 

υπό κακή έννοια, εάν αντιγράφει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Υπογραµµίζει την 

επικίνδυνη επιρροή της τέχνης, ιδιαιτέρως δε της µουσικής, εάν στοχεύει µόνο την ηδονή 

µιµούµενη τον κόσµο των εικόνων. Δεν είναι αυτό το είδος της µουσικής που θα έπρεπε να 

ποθούµε, αλλά εκείνο το άλλο που διατηρεί την οµοιότητά του µε το ευγενικό πρότυπο (τῷ 

τοῦ  καλοῦ  µιµήµατι). Οι πολίτες της Πολιτείας του Πλάτωνος θα πρέπει να στοχεύουν όχι 

στην µουσική που προσφέρει ηδονή, αλλά σε αυτήν που είναι ορθή.  Σε αυτόν τον 27

ευγενικό τους πόθο έχουν αρωγό αυτήν την µυστηριώδη σύνδεση, την οποία οι 

Πυθαγόρειοι και Πλάτων πίστευαν ότι υπήρχε ανάµεσα στις αναλογίες που βασίζονταν οι 

µουσικές αρµονίες και εκείνες που ρύθµιζαν τους κύκλους της ανθρώπινης ψυχής. Ο 

Πλάτων είναι ο πιο ένθερµος υποστηρικτής της ηθικής λειτουργίας της µουσικής ως 

τέχνης. Ο Αριστοτέλης είχε ήδη αντιπαρατεθεί στην άποψη του Πλάτωνα στο όγδοο βιβλίο 

των Πολιτικών, όπου µιλά περί της τετραπλής λειτουργίας της µουσικής ως ψυχαγωγία, 

παιδεία, πνευµατική ηδονή και κάθαρση. Το πιο σηµαντικό µέρος της θεωρίας του 

Αριστοτέλη είναι το δόγµα της θεραπευτικής επίδρασης της µουσικής πάνω στους 

 Πολιτεία, Γ΄, 398c κ.ε., Δ΄, 424c· Νόµοι, Β΄, 664a κ.ε., 667a κ.ε., 669c κ.ε., Ζ΄, 812b.24

 Πολιτεία, Δ΄, 423e, Νόµοι, Β΄, 656d κ.ε., Ζ΄, 797a κ.ε.25

 Ο Πλάτων αναφέρει στην Πολιτεία, Δ’, 424 c µία ρήση του Δάµωνος, που λέει ότι, όταν διαταράσσονται οι 26

τρόποι της µουσικής, διαταράσσονται πάντοτε και οι θεµελιώδεις νόµοι της Πολιτείας.

 “ἥκιστἄ ᾽ρα ὅταν τις µουσικὴν ἡδονῇ φῇ κρίνεσθαι, τοῦτον ἀποδεκτέον τὸν λόγον, καὶ ζητητέον ἥκιστα 27

ταύτην ὡς σπουδαίαν, εἴ τις ἄρα που καὶ γίγνοιτο, ἀλλἐ ᾽κείνην τὴν ἔχουσαν τὴν ὁµοιότητα τῷ τοῦ καλοῦ 
µιµήµατι”. Νόµοι, Β΄, 668a.
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ανθρώπους σε κατάσταση µανίας και η επιρροή της εν γένει, πάνω στα συναισθήµατα.  Ο 28

Αριστοτέλης, παρεκκλίνοντας από τις απόψεις του Πλάτωνα, µεταβίβασε το δόγµα της 

Καθάρσεως από την περιορισµένη κυριαρχία της θρησκευτικής µανίας, στα συναισθήµατα 

γενικώς. Πίστευε ότι η τέχνη, και πάνω από όλα η Τραγωδία, είχε την δύναµη να επιφέρει 

την κατάλληλη κάθαρση αυτών των συναισθηµάτων. Η γλώσσα της Τραγωδίας, αναφέρει 

µετά τον περίφηµο ορισµό της , έχοντας διανθιστεί µε ρυθµό, αρµονία και µέλος, 29

προεξήρχε στο ρόλο της κάθαρσης “εκείνων που επηρεάζονται από τον οίκτο και τον φόβο 

και κάθε συναισθηµατική φύση”.  30

 Η Πλατωνική σύλληψη της αρµονίας ως ρυθµιστή των κινήσεων του σύµπαντος 

και της ανθρώπινης ψυχής, µαζί µε την άποψη του Αριστοτέλη για την µουσική ως 

πολύτιµου µέσου για την διαµόρφωση του χαρακτήρος µέσω της πνευµατικής ηδονής και 

της καθάρσεως, επηρέασαν την Ελληνική και την πρώϊµη Χριστιανική µουσική θεωρία 

τόσο στην Ανατολή όσο και στην Δύση. Αποτέλεσε, επίσης, την βάση των µεσαιωνικών 

υποθέσεων πάνω στα τρία γένη (genera), δια των οποίων ο Βοήθιος, γράφοντας κατά τις 

αρχές του 6ου µ.Χ. αιώνα, διαίρεσε την µουσική (scientia musicae), στην κοσµική µουσική 

(musica mundana), η οποία έχει να κάνει µε την αρµονία στο σύµπαν, στην ανθρώπινη 

µουσική (musica humana), η οποία έχει να κάνει µε την αρµονία ανάµεσα στην ψυχή και 

το σώµα και την µουσική ως τέχνη (musica, quae in quibusdam constituta est 

instrumentis).  31

 Ανάµεσα στους Περιπατητικούς φιλοσόφους, πρέπει να αναφερθεί εδώ και ο 

Αριστόξενος ο Ταραντίνος (περί το 350 π.Χ.), µαθητής αρχικά του Πυθαγορείου 

Ξενόφιλου, ο οποίος υπήρξε η σηµαντικότερη µορφή στο χώρο της θεωρίας της µουσικής, 

 “ὃ γὰρ περὶ ἐνίας συµβαίνει πάθος ψυχὰς ἰσχυρῶς, τοῦτο ἐν πάσαις ὑπάρχει, τῷ δὲ ἧττον διαφέρει καὶ τῷ 28

µᾶλλον, οἷον ἔλεος καὶ φόβος, ἔτι δἐ ᾽νθουσιασµός· καὶ γὰρ ὑπὸ ταύτης τῆς κινήσεως κατοκώχιµοί τινές εἰσιν, 
ἐκ τῶν δἱ ᾽ερῶν µελῶν ὁρῶµεν τούτους, ὅταν χρήσωνται τοῖς ἐξοργιάζουσι τὴν ψυχὴν µέλεσι, καθισταµένους 
ὥσπερ ἰατρείας τυχόντας καὶ καθάρσεως· ταὐτὸ δὴ τοῦτο ἀναγκαῖον πάσχειν καὶ τοὺς ἐλεήµονας καὶ τοὺς 
φοβητικοὺς καὶ τοὺς ὅλως παθητικούς, τοὺς ἄλλους καθὅ ᾽σον ἐπιβάλλει τῶν τοιούτων ἑκάστῳ, καὶ πᾶσι 
γίγνεσθαί τινα κάθαρσιν καὶ κουφίζεσθαι µεθἡ ᾽δονῆς. ὁµοίως δὲ καὶ τὰ µέλη τὰ πρακτικὰ παρέχει χαρὰν 
ἀβλαβῆ τοῖς ἀνθρώποις”, Αριστοτέλους, Πολιτικά, Θ΄, 1342a.

 “ἔστιν οὖν τραγῳδία µίµησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας µέγεθος ἐχούσης, ἡδυσµένῳ λόγῳ χωρὶς 29

ἑκάστου τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς µορίοις, δρώντων καὶ οὐ διἀ ᾽παγγελίας, διἐ ᾽λέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν 
τοιούτων παθηµάτων κάθαρσιν. λέγω δὲ ἡδυσµένον µὲν λόγον τὸν ἔχοντα ῥυθµὸν καὶ ἁρµονίαν [καὶ µέλος], τὸ 
δὲ χωρὶς τοῖς εἴδεσι τὸ διὰ µέτρων ἔνια µόνον περαίνεσθαι καὶ πάλιν ἕτερα διὰ µέλους”. Αριστοτέλους, 
Ποιητική, Στ΄, 1449b.

 Αριστοτέλους, Πολιτικά, Θ΄, 7, 1342a.30

 Wellesz (1962) σ. 51.31
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εφόσον άσκησε στους θεωρητικούς της µετέπειτα εποχής τη µεγαλύτερη επίδραση. 

Πρόκειται ουσιαστικά για τον δεύτερο πυλώνα µετά τον Πυθαγόρα, πάνω στον οποίο 

στηρίχθηκε η θεωρία της µουσικής, διότι ο ίδιος απλοποίησε τις θεωρίες των 

Πυθαγορείων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ακουστική αντίληψη των µουσικών 

φαινοµένων παρά στη θεωρητικοµαθηµατική, επηρεασµένος προφανώς από τον έτερο 

διδάσκαλό του, τον Αριστοτέλη. Η εργασία του περί µουσικής, συνδυάζει τις πυθαγόρειες 

θεωρίες µε τη διδασκαλία του Αριστοτέλη. Βασίζεται και αυτός στις φυσικές 

παρατηρήσεις. Το έργο του “Περί αρµονικής”, ή “Αρµονικά Στοιχεία” (πιθανότατα 

γραµµένο από τον Κλέαρχο, κάποιον µαθητή του) περιλαµβάνει τρία βιβλία. Στο πρώτο 

βιβλίο παρουσιάζει λεπτοµερώς τις ιδιότητες της φωνής, τον ορισµό του ήχου, το 

διάστηµα, την αρµονική µελωδία και την τονικότητα. Το δεύτερο βιβλίο διαιρεί την 

επιστήµη της αρµονίας σε επτά µέρη: τα είδη, τα διαστήµατα, τους ήχους, τα συστήµατα, 

τους τόνους, τις αλλοιώσεις και τη µελωδία τα οποία περιγράφονται αναλυτικά. Στο τρίτο 

βιβλίο αναπτύσσει λεπτοµερώς τα απλά διαστήµατα και τα διαφορετικά είδη της 

συµφωνίας της τετάρτης. Το έργο του Αριστόξενου θα αποτελέσει την πηγή για ένα άλλο 

µεταγενέστερο γνωστό θεωρητικό σύγγραµµα της αρχαιότητας, τα “Αρµονικά” του 

Πτολεµαίου. Στο έργο του ο Αριστόξενος πραγµατεύεται ολόκληρο το πεδίο της 

Αρµονικής µε τρόπο που τονίζει τη διαφορά της προσφοράς του από εκείνη των 

προκατόχων του. Στον Αριστόξενο έχουν την προέλευσή τους οι παρατηρήσεις γύρω από 

τη φύση του µουσικού φθόγγου. Κατασκεύασε και εδραίωσε ουσιαστικά ένα λογικό 

σύστηµα παρατήρησης, σε αντίθεση µε το προγενέστερο περιρρέον σύστηµα των 

αυστηρών µαθηµατικών υπολογισµών που απηχούσε τις επιδράσεις της Πυθαγόρειας 

Σχολής. Εισήγε τον θεωρητικό κόσµο σε µια νέα εποχή σκέψης, όπου πρωταρχικό ρόλο 

παίζουν οι αισθήσεις και όχι οι πολύπλοκες διεργασίες της νόησης. Αυτή η ριζοσπαστική 

διαφωνία των δύο σχολών θα συνεχιστεί για αιώνες. Στις µελέτες και τα συγγράµµατα των 

εποµένων αιώνων θα κυριαρχήσουν οι θεωρητικοµαθηµατικές και περισσότερο οι 

τεχνολογικές συζητήσεις γύρω από τα θέµατα της µουσικής. Ανάµεσα τέλος στους µαθητές 

του Αριστοτέλη αξίζει να αναφερθούν ο Θεόφραστος από την Ερεσσό µε τρία βιβλία “Περί 

µουσικής”, “Αρµονικά” και “Περί των µουσικών”, κεφάλαιο του πρώτου εκ των οποίων 

διασώζει ο Πορφύριος στο σχόλιό του στα “Αρµονικά” του Πτολεµαίου, και ο Ηρακλείδης 

M  23



ο Ποντικός (385-310 π.Χ.), µε το “Περί µουσικής” που είναι µάλλον ίδιο µε το έργο 

“Συναγωγή των εν µουσική” που αναφέρει ο Ψευδοπλούταρχος . 32

  

Ύστερη Αρχαιότητα - στο προοίµιο του Βυζαντίου 

 Φθάνοντας σταδιακά στο τέλος των έργων της Αρχαιότητας, κάπου γύρω στα 300 

π.Χ., πρέπει να γράφτηκε το έργο “Κατατοµή Κανόνος”, µια εργασία που παρουσιάζει σε 

συντοµία τη µαθηµατική θεωρία της µουσικής µε βάση τη θεωρία των αναλογιών, και 

παραδίδεται µε το όνοµα του περίφηµου µαθηµατικού Ευκλείδη, αν και δεν είναι βέβαιο 

πως την έγραψε ο ίδιος . Το έργο απηχεί τα πειράµατα του Πυθαγόρα επί του µήκους των 33

χορδών, καθώς µε βάση τον “κανόνα” (=ραβδί στα σηµιτικά) δηλαδή µια χορδή τεντωµένη 

πάνω σε µια σανίδα που χρησιµοποιείται για πειραµατικούς σκοπούς, γίνονται οι ποικίλες 

διαιρέσεις των µουσικών διαστηµάτων. Το έργο τελειώνει µε οδηγίες για το πώς πρέπει να 

διαιρέσει κανείς τη χορδή, ώστε να βρει τους τόνους του συστήµατος των κλιµάκων. Στους 

επόµενους αιώνες λίγα είναι τα έργα σχετικά µε τη θεωρία της µουσικής. Στη διδασκαλία 

για την ηθική επίδραση της µουσικής, ο Στωικός Διογένης ο Βαβυλώνιος (2ος π.Χ. αι.), 

γράφει µια εργασία µε τον κοινότυπο τίτλο “Περί µουσικής” , η οποία δε σώζεται µεν 34

αλλά αποκαταστάθηκε κατά ένα µέρος από περιλήψεις και την κριτική του αντιπάλου του 

Επικούρειου Φιλόδηµου από τα Γάδαρα (2ος/1ος π.Χ.) σε µια εργασία του µε τον ίδιο 

τίτλο. Ο Φιλόδηµος, σηµειωτέον, αρνείται στη µουσική κάθε δυνατότητα να επιδράσει 

στην ψυχή. Την προ Χριστού περίοδο θα κλείσει ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς (β΄µισό 

1ου π.Χ.), ο οποίος στην εργασία του “Περί συνθέσεως ονοµάτων” αναφέρει ανάµεσα σε 

άλλα και σηµαντικές µαρτυρίες σχετικά µε τη σχέση τονισµού και τονικού ύψους στη 

µουσική.  

 Την “χριστιανική” χιλιετία θα υποδεχθεί µε σηµαντικούς εκπροσώπους όσον αφορά 

στα της µουσικής, η Αλεξάνδρεια, η οποία θα αποτελέσει για τους επόµενους αιώνες 

µοναδικό κέντρο γραµµάτων. Τις πύλες της χιλιετίας θα ανοίξει ο Ερατοσθένης, 

 Neubecker (1986) σ. 34.32

 Πρόκειται ουσιαστικά για έργο του Κλεωνίδη όπως θα δούµε πιο κάτω, αλλά για ιστορικούς λόγους 33

αναφέρουµε την πρώτη απόδοση του συγγράµµατος στον Ευκλείδη.

 Μιχαηλίδη (2003) σ. 341.34
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διευθυντής της περίφηµης βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ο οποίος ανάµεσα στα 

πολυάριθµα έργα του κάνει πολλές αναφορές στη µουσική . Στον Δίδυµο τον Αλεξανδρέα 35

(63 π.Χ. - 10 µ.Χ.), αποδίδεται ένα θεωρητικό σύγγραµµα που δε σώζεται µεν αλλά 

αναφέρεται από τον Πτολεµαίο και τον Πορφύριο. Ο ίδιος καθόρισε το “Διδύµειο κόµµα”, 

το οποίο είναι η διαφορά απόστασης µεταξύ ενός µείζονος και ενός ελάσσονος τόνου . 36

Στην Αλεξάνδρεια έζησε από το 128 µέχρι το 141 µ.Χ. ο Κλαύδιος Πτολεµαίος, (85/108 - 

163/168 µ.Χ.), ο οποίος εκτός από τα πολυάριθµα συγγράµµατά του στην αστρονοµία, 

µαθηµατικά και γεωγραφία, παρέδωσε ένα από τα πιο σηµαντικά επιστηµονικά έργα 

σχετικά µε τη µουσική µε τίτλο τα “Αρµονικά”, χωρισµένο σε τρία βιβλία, ένα έργο που 

άσκησε µεγάλη επιρροή στους επόµενους αιώνες. Ο Πτολεµαίος χρησιµοποιώντας και 

αξιολογώντας µε κριτικό πνεύµα τους παλαιότερους συγγραφείς, Πυθαγορείους και 

Αριστοξένειους καθιέρωσε το πληρέστεpo και το πιο µελετηµένο σύστηµα από όλους τους 

θεωρητικούς της εποχής αυτής, παραδίδοντας ένα ενιαίο νέο έργο. Αντιπαραβάλλει τις 

διδασκαλίες των Πυθαγορείων και των Αριστοξενικών, κάνει κριτική και καταλήγει σε 

συµπεράσµατα, δίνοντας παράλληλα µε τη θεωρία ιδιαίτερη προσοχή και στην πράξη, 

καθώς αναλύει τη χρήση του κανόνα και το κούρδισµα των χορδόφωνων οργάνων. Γενικά 

στα δύο πρώτα βιβλία, επιδιώκει την εξίσωση του µαθηµατικού υπολογισµού και της 

αντίληψης των αισθήσεων. Το τρίτο βιβλίο περιέχει θέµατα φιλοσοφίας της µουσικής. Σε 

αυτό παραθέτει τις ποικίλες σχέσεις µουσικής και ψυχής, µουσικής και κόσµου, τονικών 

γενών και αρετών, επηρεασµένος  προφανώς από τον Πυθαγορισµό, µε απηχήσεις από 

Πλατωνικές και Αριστοτελικές ιδέες, δε λείπουν όµως και οι επιδράσεις των συγχρόνων 

του Νεοπλατωνικών και Νεοπυθαγορείων. Οι διδασκαλίες του Πτολεµαίου, έγιναν 

ευρύτατα αποδεκτές στη µεταγενέστερη περίοδο και άσκησαν σοβαρή επίδραση στον 

Μεσαίωνα διαµέσω του Βοηθίου, ενώ µεταφράστηκαν στα αραβικά κατά τον 9ο αιώνα . 37

Ο νεοπλατωνικός Πορφύριος (περ. 234-305 µ.Χ.) έγραψε για τα “Αρµονικά” ένα 

εκτενέστατο υπόµνηµα, η επιπρόσθετη ιδιαίτερη αξία του οποίου έγκειται στις 

πολυάριθµες παραθέσεις κειµένων από χαµένους προγενέστερους συγγραφείς, όπως του 

Αρχύτα και του Θεόφραστου. 

 Ό. π., σ. 125.35

 Ό. π., σ. 96.36

 Ό.π., σ. 268 και Neubecker (1986) σ. 39-4037
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 Αφήνοντας την Αλεξάνδρεια, στα έργα “Βίοι Παράλληλοι” και “Ηθικά” του 

φιλοσόφου Πλουτάρχου από τη Χαιρώνεια (46/48 - 120 µ.Χ.) υπάρχουν συχνές αναφορές 

στη µουσική, εκτός από αυτές όµως σώζονται και δύο εκτεταµένες ειδικές µελέτες του, η 

“Περί της εν Τιµαίω ψυχογονίας”, το οποίο περιλαµβάνει σχόλια στις µουσικές θεωρίες του 

Πλάτωνα στον Τίµαιο και η διαλογικής µορφής θεωρητική πραγµατεία “Περί µουσικής”. 

Οι πηγές αυτής της πραγµατείας προέρχονται από διάφορους προγενέστερους συγγραφείς 

όπως ο Γλαύκος, ο Ηρακλείδης Ποντικός, ο Αριστόξενος, ο Πλάτων και ο ο Αριστοτέλης. 

Αν και η γνησιότητα του έργου αµφισβητείται από πολλούς µελετητές, η αξία του 

παραµένει για εµάς σήµερα µοναδική, καθώς πολλές από τις προαναφερθείσες πηγές είναι 

πλέον χαµένες . Κλείνοντας τον 1ο αιώνα µ. Χ., θα αναφέρουµε τον Αριστείδη 38

Κο(υ)ϊντιλιανό, ο οποίος τοποθετείται µεταξύ 1ου και 3ου αιώνα. Το “Περί µουσικής” έργο 

του, που περιέχεται σε τρία βιβλία είναι επίσης σηµαντικό. Ως προς το περιεχόµενο του 

έργου, το πρώτο βιβλίο, µετά από µια εισαγωγή, αναφέρεται χωριστά στην Αρµονική, τη 

Ρυθµική και τη Μετρική, το δεύτερο ασχολείται µε την επίδραση της µουσικής στην ψυχή 

και το τρίτο παρουσιάζει τη µαθηµατική θεωρία περί µουσικής. Το υπόλοιπο µέρος 

ασχολείται µε τον συµβολισµό των αριθµών και την κοσµική αρµονία µε σαφή επίδραση 

από την Πυθαγόρεια διδασκαλία. Οι απόψεις γύρω από την αξία του έργου ποικίλουν και ο 

συγγραφέας χαρακτηρίζεται από χαµηλού επιπέδου έως κάτοχος ευρείας µουσικής 

κατάρτισης. Το έργο βέβαια καθαυτό έχει ήδη µεγάλη αξία, καθώς ο Αριστείδης κατέγραψε 

σε µεγάλο βαθµό τις θεωρίες της αρχαίας εποχής ενώ το δεύτερο βιβλίο αποτελεί την 

µοναδική παρουσίαση της αρχαίας “θεωρίας του ήθους” . 39

 Ο δεύτερος και τρίτος αιώνας είναι µια ιδιαίτερη περίοδος καθώς αποτελούν 

ουσιαστικά το τέλος της Αρχαιότητας και το προοίµιο της Βυζαντινής περιόδου, η οποία 

είναι µεν η κεντρική περίοδος ενασχόλησης στην παρούσα εργασία, αλλά δε θα µπορούσε 

να εξεταστεί σε καµία περίπτωση αυτοτελώς, καθώς η όποια µουσικοθεωρητική παραγωγή 

των επόµενων αιώνων έχει άµεση σχέση µε τον αρχαίο κόσµο. Η φιλοσοφία περί ήθους θα 

υιοθετηθεί σχεδόν αυτούσια από του Πατέρες της Εκκλησίας, ενώ η µαθηµατική διάσταση 

της µουσικής θα περιοριστεί σε εργασίες σχολιασµού και συµπιλήµατα. Ανάµεσα στις 

σηµαντικές και σηµειωτέου αριθµού πραγµατείες της περιόδου βρίσκουµε την “Εισαγωγή 

 Μιχαηλίδη (2003) σ. 254.38

 Ό. π., σ. 45.39
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τέχνης µουσικής” του Βακχείου του Γέροντος, που έζησε την εποχή του αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνου (274-337 µ.Χ.). Πρόκειται για ένα είδος µύησης στην Αρµονική, τη 

Μετρική και τη Ρυθµική επιστήµη. Η πραγµατεία αναπτύσσεται µε τη µορφή ερωτήσεων 

και απαντήσεων (ερωταποκρίσεων), µια µορφή η οποία θα αποτελέσει πρότυπο για τη 

βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδο των θεωρητικών συγγραµµάτων της µουσικής, µε 

ανοµοιογενή όµως ακολουθία θεµάτων. Μια ακόµη πιο σηµαντική πραγµατεία είναι η 

“Εισαγωγή”, του Γαυδέντιου του φιλοσόφου (2ος/3ος αι. µ.Χ.), η οποία ασχολείται επίσης 

µε την Αρµονική, δεν έχει όµως τοποθετηθεί ακόµη χρονολογικά. Εµπεριέχει ποικίλες 

διδασκαλίες, όπως αριστοξενικές, πυθαγόρειες και άλλες. Το έργο αναλύει ζητήµατα γύρω 

από τεχνικά θέµατα όπως αυτά του τόνου, του µουσικού διαστήµατος, του συστήµατος και 

του τονικού γένους για να καταλήξει στην ερµηνεία διαφόρων πολύπλοκων µουσικών 

όρων. Καταλήγει µε την αναγραφή µερικών κλιµάκων, που αποτελεί µάλλον υπόλειµµα 

µιας αρχικά πιο περιεκτικής ανάπτυξης του θέµατος. Μεταφράστηκε στα λατινικά ήδη από 

τον 6ο αιώνα . Μια ακόµη πραγµατεία που σώζεται σε πολλά χειρόγραφα, χωρίς όµως να 40

ονοµάζεται ο συγγραφέας της, εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον F. Bellermann και είναι 

από τότε γνωστή ως “Ανώνυµος του Bellermann”. Το έργο αποτελεί µια συσσώρευση 

πηγών και περιλαµβάνει απόψεις του Αριστόξενου και του Αριστείδη Κοϊντιλιανού, ενώ 

ιδιαίτερης σηµασίας είναι το τµήµα όπου γίνεται λεπτοµερής αναφορά στη σύνθεση 

(µελοποιία). Σηµαντικά είναι επίσης και τα κεφάλαια τα σχετικά µε τη Ρυθµική και µε τα 

σύµβολα του ρυθµού και των παύσεων. Η Ναύκρατις της Αιγύπτου αναδεικνύει τους 

επόµενους δύο συγγραφείς που µας ενδιαφέρουν εδώ. Πρώτος ο Αθήναιος (160 - 230 

µ.Χ.), στο έργο: “Δειπνοσοφισταί”, αναφέρει µεταξύ άλλων, εκτεταµένες περιλήψεις από 

τον Αριστόξενο και τον Ηρακλείδη τον Ποντικό. Στο  1ο, 4ο, 14ο και 15ο βιβλίο υπάρχει 

αξιοσηµείωτο µουσικό υλικό, από το οποίο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει µετά την 

απαρίθµηση και την περιγραφή των οργάνων, των χορών, των µουσικών ειδών και τη 

διάδοσή τους στους Έλληνες, οι παρατηρήσεις σχετικά µε την ηθική επίδραση της 

µουσικής και κάθε αρµονίας της χωριστά. Δεύτερος ο Ιούλιος Πολυδεύκης (β΄ µισό 2ου 41

αι.), στο λεξικό του, το “Ονοµαστικόν” παρέχει διάφορες σηµαντικές µαρτυρίες 

διασώζοντας αρχαιότερο υλικό. Ο Θέων ο Σµυρναίος (2ος αι. µ.Χ.), πλατωνικός φιλόσοφος 

 Ό. π., σ. 81.40

 Με τον όρο “αρµονία” οι αρχαίοι εννοούν την µουσική κλίµακα.41
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και µαθηµατικός, σε µια εργασία του που παρέχει τις µαθηµατικές γνώσεις που είναι 

απαραίτητες για την ενασχόληση µε τον Πλάτωνα, περιλαµβάνει και ένα κεφάλαιο για τη 

µουσική. Το κεφάλαιο αυτό υποδιαιρείται στην εν οργάνοις και στην εν αριθµοίς µουσική, 

που αντιστοιχούν στην αρµονία και στη θεωρία των αναλογιών. Ο Σέξτος ο Εµπειρικός (β' 

µισό 2ου αι.), όπως ακριβώς και ο επικούρειος Φιλόδηµος πιο πριν, στο 6ο βιβλίο της 

“Προς µαθηµατικούς” πραγµατείας του, κάνει πολεµική ενάντια στους µουσικούς και στη 

χρησιµότητα της µουσικής, χρησιµοποιώντας τα ίδια επιχειρήµατα του Φιλόδηµου, 

κλείνοντας -µε την παράδοξη- κατ’ αυτόν απόδειξη πως σύµφωνα µε τη σκεπτικιστική 

θεωρία δεν υπάρχουν καν οι µουσικοί φθόγγοι και εποµένως ούτε και η µουσική. Ένας 

ακόµη θεωρητικός της µουσικής του 2ου αιώνα ήταν ο Κλεωνίδης. Αποδίδεται σε αυτόν 

σήµερα η “Εισαγωγή αρµονική” που παλαιότερα αποδιδόταν στον Ευκλείδη ή στον Πάππο 

τον Αλεξανδρέα. Δεν είναι τίποτε άλλο γνωστό για τη ζωή του . Αν και κανένα από τα 42

έργα του δε σώζονται θα πρέπει εν τούτοις να γίνει αναφορά στον Διονύσιο Αλικαρνασσέα 

τον Μουσικό (2ος µ.Χ.), σοφιστή που σύµφωνα µε τη Σούδα, έγραψε µια Ιστορία της 

µουσικής σε 36 τόµους και τα επιγραφόµενα “Περί µουσικής παιδείας ή διατριβών”, “Τινα 

µουσικώς ειρηται εν τη Πλάτωνος Πολιτεία” και το “Περι οµοιοτήτων” . 43

 Όλη η γνώση µας για την αρχαιοελληνική παρασηµαντική, εµπεριέχεται στο έργο 

του Αλυπίου (3ος/4ος αι. µ.Χ.), “Εισαγωγή µουσική”, για τον οποίον δε γνωρίζουµε 

περαιτέρω στοιχεία. Μετά από µια σύντοµη εισαγωγή, εκθέτει τις δεκαπέντε κλίµακες που 

χρησιµοποιούνται στην ελληνική µουσική πρώτα σε διατονικό και µετά σε χρωµατικό 

γένος. Στο εναρµόνιο γένος που ακολουθεί, η απαρίθµηση σταµατάει µετά την ένατη 

κλίµακα. Ακολουθούν τέλος οι πίνακες µε τα σύµβολα της αρχαίας ελληνικής µουσικής 

σηµειογραφίας. Το “Άρµονικόν εγχειρίδιον” του Νεοπυθαγόρειου Νικόµαχου από τα 

Γέρασα, θεωρείται µια προσωρινή εισαγωγή που έγραψε για κάποια αριστοκράτισσα, σε 

ένα ταξίδι του σύµφωνα µε την επιθυµία της. Αρχικά κάνει ορισµένες στοιχειώδεις 

διευκρινίσεις για τη φωνή, τη συµφωνία των ονοµάτων των φθόγγων µε τους αστερισµούς 

και τη φύση των ήχων. Έπειτα αφιερώνει µεγάλο µέρος στον Πυθαγόρα και ανάµεσα σε 

άλλα αναφέρει την γνωστή ιστορία του πώς ανακάλυψε τις αριθµητικές αναλογίες των 

 Ό.π., σ. 169.42

 Ό.π., σ. 99. Αναφέρονται επίσης µε το ίδιο όνοµα ένας Διονύσιος του 4ου αιώνα και ένας ακόµη από τον 43

Πορφύριο, ο οποίος γράφει επίσης το “Περι οµοιοτήτων”, όπου αναλύεται η επίδραση του αριθµού στη 
ρυθµική και της ρυθµικής στη σύνθεση.
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διαστηµάτων παρατηρώντας τον ήχο σφυριών διαφορετικού βάρους καθώς χτυπούσαν 

πάνω στο αµόνι σε κάποιο σιδεράδικο, καθώς και τα πειράµατα µε τις χορδές που ήταν 

λιγότερο ή περισσότερο τεντωµένες. Ακολουθεί ο σχολιασµός για τον αρµονικό και 

αριθµητικό µέσο µε µια αναφορά στον Τίµαιο και προχωρεί στην ανασύσταση του 

ολοκληρωµένου τονικού συστήµατος, ενώ η εργασία κλείνει µε επιµέρους κεφάλαια 

ποικίλου µουσικού περιεχοµένου προερχόµενα πιθανότατα από άλλον συντάκτη . Ένας 44

από τους τελευταίους της Νεοπλατωνικής Σχολής ήταν ο Πορφύριος, το πραγµατικό όνοµα 

του οποίου ήταν Μάλχος (Malik=βασιλιάς στα αραβικά) και ο δάσκαλός του ο Γάιος 

Κάσσιος Λογγίνος, το µετέτρεψε σε Πορφύριος (βασιλικός µεταφορικά). Συνέβαλε στα της 

µουσικής µε τα Σχόλιά του στα “Αρµονικά” του Πτολεµαίου. Ο Πρόκλος τέλος (400/412 - 

485), περιλαµβάνει στα πολυπληθή έργα του τα Σχόλια στο 1ο βιβλίο των Στοιχείων του 

Ευκλείδη και στον Πτολεµαίο, επίσης τα Υποµνήµατα στον Τίµαιο, την Πολιτεία και άλλα 

έργα  του Πλάτωνα, όπου δίνει χρήσιµες πληροφορίες για τις µουσικές αντιλήψεις του 45

φιλοσόφου. 

Το “ήθος” στην Ελληνική µουσική θεωρία. 

 Η θεµελιώδης αρχή της αρχαίας ελληνικής µουσικής θεωρίας περικλείεται στον 

Πυθαγόρειο ισχυρισµό ότι η ψυχή είναι ένας είδος αρµονίας (ἁρµονίαν γάρ τινα αὐτὴν 

λέγουσι), µια µουσική κλίµακα δηλαδή, εφόσον η αρµονία (=κλίµακα)  είναι “κρᾶσις καὶ 46

σύνθεσις ἐναντίων”.  Με την κατάλληλη οργανωµένη διαδοχή των διαστηµάτων 47

καθορίζεται το ἦθος, ο χαρακτήρας δηλαδή µιας κλίµακας. Σύµφωνα µε τα Ψευδο-

Αριστοτελικά Προβλήµατα, µια σηµαντική πηγή για την γνώση της Ελληνικής µουσικής 

θεωρίας, το ἦθος µπορεί να βρεθεί µόνο σε µία οργανωµένη ακολουθία διαστηµάτων και 

όχι στο άκουσµα δύο τόνων µε διαφορετική οξύτητα, αφού η συνήχηση δύο τόνων δεν 

 Neubecker (1986) σ. 41-42.44

 Αναλυτικά για τη συµβολή του Πρόκλου στα της µουσικής και ειδικά για τα σχόλια του στον Πλάτωνα, 45

όπου και αναλυτικός πίνακας των συγκεκριµένων χωρίων στο: E. Moutsopoulos, La Philosophie de la 
Musique dans le systeme de Proclus, Αθήνα χ.χ.

 Ο όρος σηµαίνει την κατάλληλη κατασκευή και οργάνωση των διαστηµάτων που απαρτίζουν µία µουσική 46

κλίµακα, συνεκδοχικά ο όρος “αρµονία” χρησιµοποιείται και για την ίδια την κλίµακα.

 Αριστοτέλης, Περί Ψυχής, 407b – 408a.47
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παράγει ἦθος (ἡ συµφωνία οὐκ ἔχει ἦθος).  Κάθε κλίµακα έχει τον δικό της χαρακτήρα και 48

ηθική σηµασία.  Αυτή η ηθική σύλληψη της µουσικής υπάρχει ήδη στην Πυθαγόρεια 49

φιλοσοφία, όπου η ικανότητα της βελτιώσης του χαρακτήρα (ἐπανόρθωσις τῶν ἠθῶν) 

συνδέεται µε την τέχνη αυτή.  Ο Νικόµαχος από τα Γέρασα αποδίδει στον Πυθαγόρα την 50

ανακάλυψη ότι η τέλεια συµφωνία, η οποία αποτελεί τα βασικά διαστήµατα σε µια 

κλίµακα, µπορεί να εκφρασθεί µε τις αναλογίες των αριθµών 1, 2, 3, 4. Εάν η χορδή 

διαιρεθεί στην αναλογία 2:1, αποδίδει την οκτάβα, στην 3:2 αποδίδει την πέµπτη, στην 4:3 

αποδίδει την τετάρτη. Προσθέτοντας τους αριθµούς 1+2+3+4=10, φθάνουµε στην τετρακτύ 

της δεκάδος, στην οποία ορκίζονταν οι Πυθαγόρειοι . 51

 Το µεγαλύτερο µέρος των σωζοµένων πραγµατειών πάνω στην Ελληνική µουσική  52

ασχολούνται µε την θεωρία της ακουστικής, τους τρόπους, τις κλίµακες, τον ρυθµό και την 

µουσική σηµειογραφία, µερικά µε την ιστορία και την εξέλιξη της αρχαίας Ελληνικής 

µουσικής, όπως, για παράδειγµα η πραγµατεία “Περί Μουσικής”, αποδιδόµενη στον 

Πλούταρχο. Σε πολλές από αυτές γίνεται περιστασιακή αναφορά στη θεωρία του ήθους, 

χωρίς όµως να προστίθεται κάτι νέο στις απόψεις που ήδη εκτέθηκαν στον Πλάτωνα και 

στον Αριστοτέλη. Ένα γενικό χαρακτηριστικό όλων αυτών των πραγµατειών είναι ο 

έπαινος για την απλή τεχνοτροπία της µουσικής του παρελθόντος, σε αντίθεση µε τις 

µοντέρνες καινοτοµίες των σύγχρονων συνθετών. Παράπονα τέτοιου είδους µπορούν ήδη 

να ευρεθούν στα “Σύµµεικτα Συµποσιακά”, του Αριστόξενου του Ταραντίνου, 

αποσπάσµατα του οποίου διατηρούνται στο έργο του Πλουτάρχου Περί Μουσικής. Η 

στάση του Αριστοξένου, ο οποίος είναι υπέρ της επανορθώσεως της σοβαρής και απλής 

µουσικής των περασµένων χρόνων, µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ήταν µαθητής 

του Αριστοτέλη και πίστευε, όπως και ο διδάσκαλός του, στην ηθική και καθαρτική 

δύναµη της µουσικής, άποψη η οποία τον έκανε να µην εγκρίνει καινοτοµίες και να 

 Wellesz (1962) σ. 48.48

 Πβ. Πλάτωνος, Πολιτεία, Γ’, 398c – 399d και Αριστοτέλους, Πολιτικά, Θ’, 7, 1342 a, b.49

 “καὶ διὰ τοῦτο µουσικὴν ἐκάλεσε Πλάτων καὶ ἔτι πρότερον οἱ Πυθαγόρειοι τὴν φιλοσοφίαν, καὶ καθ’ 50

ἁρµονίαν τὸν κόσµον συνεστάναι φασί, πᾶν τὸ µουσικὸν εἶδος θεῶν ἔργον ὑπολαµβάνοντες· …ὡσαύτως δὲ καὶ 
τὴν τῶν ἠθῶν κατασκευὴν τῇ µουσικῇ προσνέµουσιν, ὡς πᾶν τὸ ἐπανορθωτικὸν τοῦ νοῦ τοῖς θεοῖς ἐγγὺς ὄν”.    
The Geography of Strabo, 10, 3, 10, στο: https://archive.org/stream/Strabo08Geography17AndIndex/Strabo
%2005%20Geography%201012#mode/2up

 Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία “Οι Έλληνες”, Προσωκρατικοί, τ. 4, “Πυθαγόρας” Ι, σ. 27-40.51

 Για µια σαφή εικόνα βλέπε: Neubecker (1986).52
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επαναλάβει την άποψη του Πλάτωνα ότι η µουσική έπρεπε να διατηρείται στην αρχική της 

µορφή.  53

 Πλατωνικές και Αριστοτελικές επιρροές εµφανίζονται και στην πραγµατεία 

“Εισαγωγή Αρµονική” , αποδιδόµενη στον Κλεωνίδη (2ος αι. µ.Χ.), οπαδό των απόψεων 54

του Αριστοξένου. Ο Κλεωνίδης οµιλεί περί τριών ειδών χαρακτήρα (ἦθος) της µουσικής: το 

διασταλτικόν, το συσταλτικόν και το ἡσυχαστικόν. Η µουσική του διασταλτικού χαρακτήρος 

χρησιµοποιείται στην Τραγωδία και άλλα παρόµοια ποιήµατα· η µουσική του συσταλτικού 

χαρακτήρος στους θρήνους, ή για να εκφρασθούν τα πάθη του έρωτος. Η µουσική του 

ησυχαστικού χαρακτήρος χρησιµοποιείται για να εκφρασθεί η ηρεµία της ψυχής ή η 

ανέµελη και ειρηνική κατάσταση του νου, και ευρίσκεται στους ύµνους, τους παιάνες, τα 

εγκώµια και άλλες παρόµοιες ωδές. Η ίδια διαίρεση βρίσκεται στην πραγµατεία “Περί 

Μουσικής” του Αριστείδη Κοϊντιλιανού (1ος/2ος αι. µ.Χ.).  

 Οι θιασώτες της Νέο-Πυθαγόρειας φιλοσοφίας επεξεργάστηκαν ένα σύστηµα 

µουσικής θεωρίας, στο οποίο ο µυστικός χαρακτήρας των αριθµών έπαιζε κυρίαρχο ρόλο. 

Εξέχουσα φυσιογνωµία ανάµεσα τους είναι ο Νικόµαχος από τα Γέρασα. Στο φιλοσοφικό 

του σύστηµα, συνέδεσε την µουσική µε τα µαθηµατικά και την αστρονοµία µε την 

γεωµετρία, λέγοντας πως τα δύο πρώτα έχουν σχέση µε τα πλήθη, ενώ τα δύο επόµενα µε 

τα µεγέθη. Η αρχή του Quadrivium φαίνεται να πηγάζει από το Πυθαγόρειο δόγµα, όπως 

αναφέρει ο Πορφύριος σε ένα χωρίο στο έργο του Αρχύτα “Περί Μαθηµατικών”, το οποίο 

περιέχει την ταξινόµηση της αστρονοµίας, της µουσικής, της γεωµετρίας και της 

αριθµητικής.  Αυτή η ταξινόµηση έγινε µέσω του Νικοµάχου ευρέως γνωστή και  55

αποδεκτή ως η βάση της µεσαιωνικής µουσικής αισθητικής. Ως Νέο-Πυθαγόρειος, ο 

Νικόµαχος ενδιαφερόταν περισσότερο για την µεταφυσική παρά για την µαθηµατική 

σηµασία των αριθµών. Γράφει περί της θείας φύσεως των αριθµών από το ένα έως το δέκα, 

βλέποντας µέσα σε αυτούς τα σύµβολα των θεοτήτων αναφέροντας επίσης πως κανείς µη 

 Πλάτωνος, Πολιτεία, Δ΄, 424c. Το χωρίο από τα Σύµµεικτα Συµποσιακά του Αριστοξένου παρατίθεται από 53

τον Αθήναιο 14, 632a. Τα Αρµονικά του Αριστοξένου, αποτελούν την πλέον σηµαντική πηγή για την γνώση 
της αρχαίας Ελληνικής µουσικής θεωρίας.

 Κλεωνίδου, Εισαγωγή, Musici Scriptores Graeci, σ.167.54

 “παρακείσθω δὲ καὶ νῦν τὰ Ἀρχύτα τοῦ Πυθαγορείου, οὗ µάλιστα καὶ γνήσια λέγεται εἶναι τὰ συγγράµµατα. 55

λέγει δ’ ἐν ταῷ Περὶ µαθηµατικῆς εὐθὺς ἐναρχόµενος τοῦ λόγου τάδε· ‘Καλῶς µοι δοκοῦντι τοὶ περὶ τὰ 
µαθήµατα διαγνῶναι καὶ οὐθὲν ἄτοπον ὀρθῶς αὐτοὺς περὶ ἑκάστου θεωρεῖν. περὶ γὰρ τᾶς τῶν ὅλων φύσιος 
καλῶς διαγνόντες ἔµελλον καὶ περὶ τῶν κατὰ µέρος, οἷά ἐντι, ὄψεσθαι. περί τε δὴ τᾶς τῶν ἄστρων ταχυτᾶτος 
καὶ ἐπιτολᾶν καὶ δυσίων παρέδωκαν ἁµῖν διάγνωσιν καὶ περὶ γαµετρίας καὶ ἀριθµῶν καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ 
µουσικᾶς. ταῦτα γὰρ τὰ µαθήµατα δοκοῦντι ἦµεν ἀδελφεά”. Wellesz (1962) σ. 54.
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εξασκηµένος στην µουσική θεωρία και πράξη δεν έχει την δύναµη να διεισδύσει σε αυτήν 

την αριθµητική θεολογία. Ο Νικόµαχος, ασχολήθηκε και µε τα χωρία περί αρµονίας στον 

Τίµαιο, συνδυάζοντας Πλατωνικές και Αριστοτελικές ιδέες µε τον Πυθαγορισµό, 

αποκτώντας έτσι µεγάλο κύρος µεταξύ των Νεοπλατωνιστών. Ανάµεσα στις πιο 

οργανωµένες θεωρητικές πραγµατείες του 2ου µ.Χ. αιώνος, είναι τα “Αρµονικά” του 

Κλαύδιου Πτολεµαίου από την Αλεξάνδρεια. Ο σχολιασµός της πραγµατείας αυτής κατά 

τον 3ο αιώνα από τον Πορφύριο, τον πρώην µαθητή του Πλωτίνου, άσκησε σηµαντική 

επίδραση στην ανάπτυξη της µουσικής θεωρίας στους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους και 

στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

Νεοπλατωνικές επιδράσεις στην βυζαντινή µουσική θεωρία 

 Aπό την εποχή που ο Πλάτων είχε γράψει στο δέκατο βιβλίο της Πολιτείας  ότι η 56

τέχνη είναι “µίµησις”, η φιλοσοφία άλλαξε σηµαντικά και ο καλλιτέχνης πλέον σύµφωνα 

µε την πραγµατεία του Πλωτίνου “Περί Διαλεκτικής”, έχει ως στόχο του να παράξει ένα 

αντικείµενο, το οποίο περιέχει απλά κάποια αντανάκλαση του Θείου Κάλλους. Ειδικότερα, 

ο µουσικός είναι καλά εφοδιασµένος για το έργο αυτό, όντας ευαίσθητος στους τόνους και 

την οµορφιά που µεταδίδει. Εάν η Φιλοσοφία ενυπάρχει µέσα του, ίσως περάσει πέρα από 

την κατάσταση του µουσικού – η οποία είναι η πρώτη βαθµίδα της πνευµατικής 

αναπτύξεως – στην ανώτερη βαθµίδα, του ερωτικού και µπορεί να φθάσει την τρίτη και 

ανώτατη βαθµίδα, του φιλοσόφου.  Στην περιγραφή των τριών βαθµίδων – του µουσικού, 57

του ερωτικού και του φιλοσόφου – ο Πλωτίνος ακολουθεί µία ιδέα από τον εναρκτήριο 

λόγο του Σωκράτους στον Φαίδωνα , ότι η φιλοσοφία είναι η υψηλότερη µουσική και σε 58

άλλο σηµείο, στον Φαίδρο , ότι η µάθηση δεν είναι τίποτε περισσότερο από ανάµνηση. 59

Καθίσταται, επίσης, σαφές από την περιγραφή του Πλωτίνου για τον δρόµο που οδηγεί 

στην αντίληψη του Θείου Κάλλους, ότι στις µελωδίες τις οποίες ακούµε µε τα αυτιά µας, 

το κάλλος υπάρχει σε πιο αδύναµη µορφή από ό, τι στο πρότυπό του, διότι σύµφωνα µε 

 Πολιτεία, 602b.56

 Πλωτίνου, Εννεάδες, Ι. 3 (20), 1-3.57

 Φαίδων, 61a.58

 Φαίδρος, 249c.59
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τον Τίµαιο, τα συστατικά που συντίθενται στην Ψυχή του Κόσµου φαίνεται να περιέχονται 

σε µία πιο αδύναµη µίξη στις ανθρώπινες ψυχές.  Η σύλληψη της µουσικής από πλευράς 60

του Πλωτίνου, ως αντιληπτή από τις αισθήσεις ως µία ηχώ των θείων αρµονιών και του 

µουσικού ως οντότητος ιδιαιτέρως ταιριαστής για το έργο της αναπαραγωγής αυτών των 

αρµονιών, έγινε δόγµα γενικώς αποδεκτό από την Νεοπλατωνική φιλοσοφία. Από την 

αντίληψη αυτή προήλθε και η άποψη ότι ο µουσικός εάν στοχεύει το θείο, πρέπει να απέχει 

από τα αισθησιακά συναισθήµατα, όπως τονίζει ο Σωκράτης ότι “εκείνοι που επιδιώκουν 

την φιλοσοφία ορθώς, απέχουν από όλες τις σωµατικές επιθυµίες”.  Η µουσική µόνον στην 61

υπηρεσία της θρησκείας πρέπει να θεωρείται ως τέχνη άξια να την επιδιώξει κάποιος· η 

κοσµική µουσική µπορεί να αποσπάσει κάποιον από τα υψηλότερα, πνευµατικά 

επιτεύγµατα . 62

 Ο Πρόκλος ήταν ο τελευταίος από τους Νεοπλατωνικούς που ασχολήθηκε 

εκτεταµένα µε την θεωρία της µουσικής. Οι απόψεις του περί της µουσικής βρίσκονται 

διασκορπισµένες στα σχόλιά του στους διαλόγους του Πλάτωνα. Ο Πρόκλος συνέχισε και 

ανέπτυξε την ιδέα του Πλωτίνου περί των τριών βαθµίδων της µεταστροφής από τον υλικό 

κόσµο στον πνευµατικό. Στον σχολιασµό του στο πρώτο βιβλίο των Στοιχείων του 

Ευκλείδη, περιγράφει την διαδικασία ως µετάβαση από το ορατό προς το αόρατο Κάλλος, 

ένα είδος µυήσεως σε µυστηριακή θρησκεία. Ο µουσικός, ο “γεννηµένος ερωτικός”, και ο 

φιλόσοφος αίρονται υπεράνω του κόσµου των αισθήσεων, διότι πραγµατώνουν και 

επιτυγχάνουν τον πρωταρχικό βίο της ψυχής. Η αρχή και η οδός της εξυψώσεως για τον 

ερωτικό είναι µία µετάβαση από το φαινόµενο κάλλος, χρησιµοποιώντας τα ενδιάµεσα 

είδη των ωραίων αντικειµένων. Για τον µουσικό, στον οποίον δίδεται το τρίτο µέρος, ο 

δρόµος αποτελείται από µία µεταβολή από αισθητές αρµονίες σε εκείνες που είναι µη 

αισθητές και στις αρχές τις ενυπάρχουσες σε αυτές.  63

 Τίµαιος, 41d.60

 Φαίδων, 82c.61

 Αξιοσηµείωτο το κεφάλαιο ως πρόδροµος των ηθικών θεωριών του Χριστιανισµού.62

 “ἀλλὰ τῷ µὲν ἐρωτικῷ τῆς ἀναγωγῆς ἀρχὴ καὶ ὁδὸς ἐντεῦθεν ἀπὸ τοῦ φαινοµένου κάλλους ἐπαναβασµοῖς 63

χρωµένῳ τοῖς µέσοις εἴδεσι τῶν καλῶν, τῷ δὲ µουσικῷ τρίτην λαχόντι τάξιν ἀπὸ τῶν ἐν αἰσθήσεσιν ἁρµονιῶν 
ἐπὶ τὰς ἀφανεῖς ἁρµονίας καὶ τοὺς λόγους τοὺς ἐν ταύταις ἡ µετάβασις.  Procli in Primum Euclidis 
Elementorum Librum Commentarii, στο: https://archive.org/details/proclidiadochii00friegoog/page/n35, σ. 
21.
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 Ο χριστιανός συγγραφέας της “Περί της Ουρανίου Ιεραρχίας ”, ο οποίος έγραψε 64

υπό το ψευδώνυµο του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ήταν µαθητής και οπαδός του 

Πρόκλου. Ο Διονύσιος οµιλεί περί µιας απήχησης της θείας αρµονίας και κάλλους, η οποία 

είναι δυνατόν να παρατηρηθεί σε όλα όσα υπάρχουν στο βασίλειο του υλικού κόσµου. Η 

Ιεραρχία σηµαίνει µια συγκεκριµένη Ιερή Τάξη, ένα απείκασµα του Θείου Κάλλους. Κάθε 

σειρά αυτής της Τάξεως οδηγείται στο δικό της βαθµό στην συνεργασία µε το θείο, 

εκτελώντας, µέσω της χάριτος και της διδοµένης υπό του Θεού δυνάµεως, εκείνα τα 

µυστήρια, τα οποία είναι, κατ’ ουσίαν, και πέραν της ουσίας στον Θεϊκό Νου, και 

επιτυγχάνεται δι’ αυτού υπερβατικά και εκδηλώνεται σε εµάς δια της Ιεραρχίας για την 

µίµηση των πνευµάτων που αγαπούν τον Θεό στο όσο το δυνατόν υψηλότερο σηµείο. 

 Η Νεοπλατωνική διδασκαλία των τριών βαθµίδων της µυήσεως, η ο οποία οδηγεί 

προς το υψηλότερο σηµείο του πνευµατικού κόσµου, έδωσε την θέση της στην µυστική 

έννοια της Ουράνιας Ιεραρχίας µε το γήϊνο αντίστοιχό του, την Εκκλησιαστική Ιεραρχία. 

Και τα δύο µαζί αποτελούν τα σκαλοπάτια µιας σκάλας, η οποία οδηγεί από τον 

χαµηλότερο βαθµό των κληρικών στην υψηλότερη τάξη της τριάδος, όπου τα Σεραφείµ 

χορεύουν γύρω από τον Θεό, άδοντας µε ασίγαστα χείλη τον Τρισάγιο Ύµνο “Ἅγιος, ἅγιος, 

ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ  οὐρανός καἡ  ὶ γῆ  τῆς δόξης σου”.  65

 Το κάλλος αυτών των ύµνων, το οποίο δεν καθίσταται αντιληπτό από τις 

χαµηλότερες τάξεις της τριάδος, αποκαλύπτεται σε αυτές από τα Σεραφείµ και από εκεί 

στους εµπνευσµένους προφήτες και τους αγίους. Ένα χωρίο της “Εκκλησιαστικής 

Ιεραρχίας” ρίχνει ακόµη περισσότερο φως στην σηµασία των ουρανίων ωδών για την 

Εκκλησία. Οι ύµνοι και τα άσµατα της Εκκλησίας είναι αντανάκλαση των πνευµατικών 

ύµνων, µεταδιδόµενοι από την Ουράνια Ιεραρχία στο ανθρώπινο γένος και καθίστανται 

αντιληπτοί στο ανθρώπινο αυτί υπό την µορφή των Ψαλµών. Όταν η υµνολογία έχει φέρει 

τις ψυχές µας σε αρµονία µε την ακολουθία και έχει φέρει τις καρδιές µας σε συµφωνία µε 

το θείο, µε τον εαυτό µας και τον έναν µε τον άλλον, η ποιητική απεικόνιση των Ψαλµών 

 PG 4.64

 Πβ. Ό.π., c, 7, § 4.65
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εξηγείται περαιτέρω από την ανάγνωση των θείων Μαθηµάτων.  Το χωρίο αυτό δείχνει 66

σαφέστατα την διαφορά ανάµεσα στην Πλωτίνεια φιλοσοφία και την Διονυσιακή θεολογία. 

Στην πρώτη, ο µουσικός απεικονίζεται ως συναισθηµατικός, ευκολοσυγκίνητος και 

περιπαθώς ελκυόµενος προς την υλική οµορφιά και συνεπώς, είναι εύκολο να αχθεί µέσω 

της φιλοσοφίας στην αντίληψη του Θείου Κάλλους. Η Διονυσιακή θεολογία τον θεωρεί ως 

λήπτη των ύµνων, οι οποίοι άδονται στους ουρανούς και µεταδίδονται από το ένα τάγµα 

στο άλλο, έως ότου γίνουν αισθητοί από το ανθρώπινο αυτί στις τάξεις της 

Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας. 

 Ο µουσικός ως εκ τούτου, είναι απλώς ένας ταπεινός υµνογράφος, του οποίου η 

πίστη τον καθιστά όργανο της θείας χάριτος. Γνωρίζει ότι µπορεί µόνο να συνθέτει και να 

άδει µελωδίες, οι οποίες εισήλθαν στον κόσµο της ύλης ως µία ατελής απήχηση των 

ουρανίων ύµνων, αν και ο Διονύσιος δηλώνει ότι είναι δυνατόν µέσω αυτών να οδηγηθεί 

κάποιος στα άϋλα αρχέτυπα. Ο συγγραφέας της Ιεραρχίας πέτυχε να προσαρµόσει το 

Νεοπλατωνικό στο Χριστιανικό δόγµα και κατέστη ο ένας εκ των δύο κυρίων στύλων, 

πάνω στον οποίο κτίσθηκε η λειτουργική τάξη της Ανατολικής Εκκλησίας. Ο καλλιτέχνης 

της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν είχε την ελευθερία να χειρίζεται το θέµα του κατά 

βούλησιν. Ο ζωγράφος της εικόνας ενός αγίου έπρεπε να αντιγράψει τα παραδεδοµένα 

χαρακτηριστικά από τους προκατόχους του, διότι το πορτραίτο εθεωρείτο η γήϊνη 

απεικόνιση του αΰλου όντος· µε άλλα λόγια, ο ζωγράφος έπρεπε να δώσει την “ιδέα” του 

αγίου, όχι την οµοιότητα ενός ανθρωπίνου όντος που κατέστη άγιος. Ο υµνογράφος, 

επίσης, έπρεπε να ακολουθεί ένα πρότυπο, έναν ήδη υπάρχοντα ύµνο για την εορτή του 

αγίου ή του µάρτυρος, του οποίου εγκώµιο εγράφετο. Αυτό το πρότυπο εθεωρείτο ως 

απήχηση του ύµνου, ο οποίος άδεται υπό των αγγέλων ως αίνος εις αυτόν. Ο µουσικός, του 

οποίου το έργο είναι να επενδύει τις Ιερές Ακολουθίες µε µελωδίες, περιορίζεται ακόµη 

περισσότερο από τις λειτουργικές κατευθύνσεις που αντανακλούν το πνεύµα της ψευδο-

Διονυσιακής θεολογίας. Ο τεράστιος θησαυρός των Βυζαντινών µελωδιών ανεπτύχθη από 

έναν περιορισµένο αριθµό αρχετύπων, τα οποία µεταδόθηκαν από τους αγγέλους στους 

προφήτες και ενέπνευσαν τους αγίους. Οι ουράνιοι ύµνοι, ως εκ τούτου, έγιναν αισθητοί 

 “ὅταν οὖν ἡ περιεκτικὴ τῶν πανιέρων ὑµνολογία τὰς ψυχικὰς ἡµῶν ἕξεις ἐναρµονίως διαθῇ πρὸς τὰ µικρὸν 66

ὕστερον ἱερουργηθησόµενα, καὶ τῇ τῶν θείων ᾠδῶν ὁµοφωνίᾳ τὴν πρὸς τὰ θεῖα καὶ ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους 
ὁµοφροσύνην ὡς µιᾷ καὶ ὁµολόγῳ τῶν ἱερῶν χορείᾳ νοµοθετήσῃ τὰ συντετµηµένα καὶ συνεσκιασµένα µᾶλλον 
ἐν τῇ νοερᾷ τῶν ψαλµῶν ἱερολογίᾳ διὰ πλειόνων καὶ σαφεστέρων εἰκόνων καὶ ἀναρρήσεων εὐρύνεται ταῖς 
ἱερωτάτοις τῶν ἁγιογράφων συντάξεων ἀναγνώσεσιν”. Εκκλησιαστική Ιεραρχία, PG 4, c, 3 § 5.
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στο ανθρώπινο αυτί. Ο Βυζαντινός µουσικός είναι δεσµευµένος να δηµιουργεί όσο το 

δυνατόν εγγύτερα σε αυτά τα πρότυπα. Μπορεί να κάνει µόνον ελάχιστες αλλαγές στις 

µελωδίες, προκειµένου να τις ταιριάξει στις λέξεις του νέου ποιήµατος ή σε επόµενο 

στάδιο, µπορεί να εισάγει κάποιους καλλωπισµούς, χωρίς αυτό να σηµαίνει έλλειψη 

µουσικής φαντασίας από πλευράς του µουσικού εξαιτίας αυτής της αυστηρής 

προσκόλλησης στα παραδεδοµένα πρότυπα. Ο καλλιτέχνης ένιωθε τον εαυτό του, µαζί µε 

όλους τους άλλους καλλιτέχνες, ως κρίκο µιας αλυσίδας, µέρος µιας τάξεως πιστών, όπου 

η θέση του καθοριζόταν από το µέτρο της ευσεβείας του. 

Επιρροές της αρχαίας φιλοσοφίας στους Πατέρες της Εκκλησίας 

 Οι φιλόσοφοι της Αρχαιότητας έδωσαν τη θέση τους στους Πατέρες της Εκκλησίας 

και η Φιλοσοφία στα γραπτά της Θεολογίας του Βυζαντίου. Οι Πατέρες διέθεταν την 

“θύραθεν” παιδεία και αναπόφευκτα υιοθέτησαν την αρχαιοελληνική αντίληψη σχετικά µε 

τον χαρακτήρα της µουσικής ως µίµηση της θείας αρµονίας και µέσου ανύψωσης της 

ψυχής. Προσάρµοσαν ωστόσο τις κλασικές αντιλήψεις στο ύφος που όριζε ο 

ηθικοχριστιανικός τρόπος ζωής και σκέψης. Προσπάθησαν να εναρµονίσουν λοιπόν την 

ελληνική φιλοσοφία µε το χριστιανισµό, ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα της νέας ιεραρχικής 

αξιολόγησης των κοινωνικών δεδοµένων της εποχής τους, της υπεροχής δηλαδή της ιδέας 

του Θεού έναντι της ιδέας του Ωραίου, αντιλαµβανόµενοι πλέον το φαινόµενο της 

µουσικής όχι ως αντικείµενο της αισθητικής, αλλά ως αντικείµενο της ηθικής, η µουσική 

στο εξής δεν πρέπει πλέον να υπηρετεί τις αισθήσεις αλλά να επενδύει τον Θείο Λόγο. 

 Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες , οι ιθύνοντες των χριστιανικών 67

κοινοτήτων δεν διακρίνονταν για την ιδιαίτερη σχέση τους µε τη θεωρία και την αισθητική 

της µουσικής, η ίδια η µορφή των πρώτων λατρευτικών συνάξεων εξάλλου δεν έδινε 

πρωταρχικό ρόλο στη µουσική, συν το γεγονός ότι οι πρώτοι χριστιανοί προέρχονταν από 

χαµηλότερες κοινωνικές τάξεις χωρίς ιδιαίτερη ή και καθόλου παιδεία. Μόνο όταν 

αργότερα προς το τέλος του δεύτερου αιώνα, οι χριστιανικές κοινότητες διευρύνθηκαν και 

εισήλθαν σε αυτές άνθρωποι των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, λόγιοι και επιστήµονες µε 

κλασική παιδεία, η µουσική άρχισε να εισέρχεται εµφανώς στο πεδίο των ενδιαφερόντων 

 Μια συνολική εικόνα για το θέµα µπορεί να δει κανείς στο: Gerold (1973).67
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των χριστιανών λογίων. Καθώς µαζί µε το χριστιανικό δόγµα αναπτύσσονταν 

αναπόφευκτα και οι αιρέσεις, η µουσική ως πράξη (µελωδίες και άσµατα) 

χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές ως µέσο προπαγάνδας για την προσέλκυση νέων µελών - 

πιστών. Η µουσική εξάλλου, ανέκαθεν συνόδευε τις κοινωνικές εκδηλώσεις του ανθρώπου. 

Εδώ ακριβώς όµως θέτονταν συχνά ερωτήµατα του τύπου εάν και σε ποιο βαθµό οι 

Χριστιανοί, παλαιοί και νέοι, µπορούσαν να συµµετάσχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις 

όπου τα µουσικά δρώµενα ήταν αναπόσπαστο στοιχείο (θεατρικές παραστάσεις, συµπόσια, 

γιορτές), µε κεντρικό ζήτηµα το πως θα κατάφερναν οι ηγέτες των χριστιανικών 

κοινοτήτων να κερδίσουν από τη µία τα υποψήφια νέα τους µέλη και από την άλλη να µην 

δυσαρεστήσουν τους ήδη κεχρισµένους χριστιανούς που εξακολουθούσαν να συνδέονται 

µε αυτές τις παραδοσιακές χρήσεις της µουσικής. Εάν ήθελαν λοιπόν οι πρώτοι Πατέρες να 

επιτύχουν την εδραίωση των χριστιανικών δογµάτων µε όσο το δυνατόν ανώδυνο τρόπο, 

έπρεπε να στηρίξουν τις απόψεις τους µε ισχυρά επιχειρήµατα µε τα οποία θα µπορούσαν 

να απαντήσουν σε τυχόν αντιρρήσεις. Τα επιχειρήµατα αυτά που αργότερα εδραιώθηκαν 

ως δόγµατα, στηρίχθηκαν στα γραπτά των αρχαίων φιλοσόφων των προηγούµενων αιώνων 

και της σύγχρονης εποχής των Πατέρων. Προς την ενασχόληση των πρώτων Πατέρων  µε 68

τα της µουσικής, συνέβαλλε επίσης το γεγονός ότι η µουσική αποτελούσε αναπόσπαστο 

µέρος της εγκυκλίου παιδείας. Διάσπαρτη και πολύ συχνή στα γραπτά τους είναι η χρήση 

µουσικών όρων πολύ οικείων στους κλασικούς θεωρητικούς, οι οποίοι χρησιµοποιούνται 

ως µέσο σύγκρισης ιδεών  που αναπτύσσονται κυρίως σε δύο κατηγορίες, σε ζητήµατα 

µεταφυσικής και σε ζητήµατα ηθικής. 

Μεταξύ των ιδεών που οι Πατέρες της Εκκλησίας φαίνεται να έχουν επηρεαστεί 

από ορισµένες φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας κεντρική είναι εκείνη που 

διακήρυσσαν ήδη από τον 6ο π.Χ. αιώνα οι Πυθαγόρειοι, περί της αρµονίας του 

 Κατά την υπερχιλιόχρονη πορεία της πολιτισµικής ακµής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας παρελαύνει 68

µεγάλος αριθµός Πατέρων της Εκκλησίας που εξέφρασαν τις απόψεις τους περί της µουσικής, µε κοινή 
αναφορά στον ηθικοχριστιανικό τρόπο ζωής. Το εύρος των παραδεδοµένων κειµένων ξεπερνάει κατά πολύ 
τον σκοπό την παρούσας εργασίας, συνεπώς θα γίνει αναφορά µόνο σε ενδεικτικά ονόµατα και απόψεις.
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σύµπαντος. Ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς  στον “Προτρεπτικό” του λόγο , µεταφέρει σχεδόν 69 70

αυτούσια την Πυθαγόρεια διδασκαλία για το ότι ο Θεός οργάνωσε τον κόσµο σύµφωνα µε 

την αρµονία και τις προσµίξεις των διαφόρων µουσικών τρόπων και φθόγγων κατά το θείο 

θέληµά του. Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός έπραξε και στον µικρόκοσµο, εφόσον ο Λόγος του 

Θεού, εναρµόνισε την ψυχή και το σώµα του ανθρώπου µε το Άγιο Πνεύµα, για να δοξάζει 

τον Θεό ο ίδιος ο άνθρωπος πλέον µε τη φωνή του, ως έµψυχο µουσικό όργανο και όχι 

χρησιµοποιώντας τα άψυχα κατασκευασµένα όργανα.  

Ο Μεθόδιος επίσκοπος Ολύµπου στη Λυκία  που µαρτύρησε γύρω στο 311, 71

αποτελεί επίσης σηµαντική µαρτυρία για την πρόσληψη των Πυθαγόρειων δογµάτων, όταν 

λέει στο δεύτερο κεφάλαιο του έργου του “Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων ἢ  περ ὶ  

ἁγνείας” , ότι η δηµιουργία του κόσµου πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την αρχή του 72

αριθµών και της αρµονίας, θέση την οποία ερµηνεύει βάσει της βιβλικής εκδοχής ότι ο 

Θεός δηµιούργησε τον ουρανό και τη γη σε έξι ηµέρες. Oι απόψεις του Γρηγορίου 

Νύσσης, απηχούν τον Νεοπλατωνισµό, όταν δηλώνει στην οµιλία του  “Εἰς τὴν 73

ὑπαπάντην τοῦ  Κυρίου” πως η αρχέτυπη και αληθινή µουσική είναι η εναρµόνιση του 

 Ένας από τους µεγαλύτερους εκκλησιαστικούς Πατέρες, του 2ου - 3ου αι., διδάσκαλος του Ωριγένη. 69

Γεννήθηκε πιθανόν στην Αθήνα γύρω στο 150 και πέθανε µεταξύ του 211 και 216 µ.Χ. Δίδαξε ως δάσκαλος 
στην Αλεξάνδρεια, αφού πρώτα µεταστράφηκε στον Χριστιανισµό. Υπήρξε µαθητής του στωικού φιλοσόφου 
και µετέπειτα Χριστιανού Πανταίνου, ο οποίος θεωρείται ιδρυτής της θεολογικής σχολής της Αλεξάνδρειας. 
Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος της τοπικής εκκλησίας της Αλεξάνδρειας και προσπάθησε να αποδείξει την 
εναρµόνιση Χριστιανισµού και φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων. 

”Τοῦτό τοι καὶ τὸ πᾶν ἐκόσµησεν ἐµµελῶς καὶ τῶν στοιχείων τὴν διαφωνίαν εἰς τάξιν ἐνέτεινε συµφωνίας, 70

ἵνα δὴ ὅλος ὁ κόσµος αὐτῷ ἁρµονία γένηται. Καὶ θάλατταν µὲν ἀνῆκεν λελυµένην, γῆς δὲ ἐπιβαίνειν κεκώλυκεν 
αὐτήν, γῆν δ' ἔµπαλιν ἐστερέωσεν φεροµένην καὶ ὅρον αὐτὴν ἔπηξεν θαλάττης· ναὶ µὴν καὶ πυρὸς ὁρµὴν 
ἐµάλαξεν ἀέρι, οἱονεώ∆ ὶριον ἁρµονίαν κεράσας Λυδίῳ· καὶ τὴν ἀέρος ἀπηνῆ ψυχρότητα τῇ παραπλοκῇ τοῦ 
πυρὸς ἐτιθάσευεν, τοὺς νεάτους τῶν ὅλων φθόγγους τούτους κιρνὰς ἐµµελῶς. Καὶ δὴ τὸ ᾆσµα τὸ ἀκήρατον, 
ἔρεισµα τῶν ὅλων καὶ ἁρµονία τῶν πάντων, ἀπὸ τῶν µέσων ἐπὶ τὰ πέρατα καὶ ἀπὸ τῶν ἄκρων ἐπὶ τὰ µέσα 
διαταθέν, ἡρµόσατο τόδε τὸ πᾶν, οὐ κατὰ τὴν Θρᾴκιον µουσικήν, τὴν παραπλήσιον Ἰουβάλ, κατὰ δὲ τὴν πάτριον 
τοῦ θεοῦ βούλησιν, ἣν ἐζήλωσε ∆αβίδ”. 
Κλήµεντος Ἀλεξανδρέως, Προτρεπτικός πρός Ἒλληνας, PG 8, 50C - 60C.

 Δεν είναι γνωστή η καταγωγή του. Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο οποίος µαρτύρησε κατά τους 71

χρόνους του Διοκλητιανού. Διαπρεπής αρχιερεύς και πλατωνικός φιλόσοφος, κατατάσσεται στους 
κορυφαίους θεολόγους της εποχής του, αγωνίσθηκε κατά των διδασκαλιών του Ωριγένη, µε πλουσιώτατο 
συγγραφικό έργο ασκητικού και ηθικού περιεχοµένου. 

 Μεθοδίου Επισκόπου και µάρτυρος, Συµπόσιον των δέκα παρθένων ή Περί αγνείας, PG 18, 48C.72

 Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης, Εἰς τὴν Ὑπαπαντήν τοῦ Κυρίου, κaὶ εἰς τὴν Θεοτόκον, κaὶ εἰς τὸν δίκαιον 73

Συµεώνα. PG 46, 1151Α.
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σύµπαντος και επίσης στο “Εἰς τὴν ἑπιγραφήν τῶν Ψαλμῶν” , αναφέρει την άποψη ότι 74

ο άνθρωπος είναι ένας µικρόκοσµος που εµπεριέχει τον µεγάλο κόσµο και η διακόσµηση 

του σύµπαντος είναι µια µουσική αρµονία ρυθµιζόµενη µε διάφορους τρόπους που 

ποικίλλουν σε τάξη και ρυθµό. Ο νούς, τονίζει πιο κάτω, όταν εγκαταλείπει τις σωµατικές 

αισθήσεις, ανεβαίνει προς τα πάνω και αντιλαµβάνεται τις ουράνιες υµνωδίες. Ο Άγιος 

Βασίλειος  στην τέταρτη και πέµπτη από τις εννέα οµιλίες του “Εἰς τὴν Ἑξαήµερον”  75 76

αναφέρει πως η ένωση και η συµφωνία των στοιχείων του κόσµου αποτελούν µια 

εναρµονισµένη χορωδία. Υπενθυµίζει επίσης στην τρίτη οµιλία του, ότι µε σχεδόν 

οµόφωνη παραδοχή, οι επτά πλανήτες κινούνται σε επτά κύκλους που ταιριάζουν µεταξύ 

τους και οι πλανήτες αυτοί, προσθέτει, όταν διασχίζουν τον αέρα, παράγουν έναν ήχο τόσο 

ευχάριστο και τόσο αρµονικό που ξεπερνά σε οµορφιά κάθε άλλη µελωδία. Προτείνει 

επίσης την χρήση των Ψαλµών ως µέσο ίασης των ψυχών, κινούµενος και αυτός στη σκιά 

των Πυθαγορείων δογµάτων σχετικά µε την ιατρευτική δύναµη της µουσικής. Ο Γρηγόριος 

ο Θεολόγος  στον όγδοο λόγο του “Ἐπιτάφιος εἰς τὴν ἀδελφὴν ἑαυτοῦ  Γοργονίαν” , 77 78

προτείνοντας τον θαυµασµό του για την ασκητική ικανότητα των µοναχών, παρουσιάζει 

τον ασκητισµό ως έντονο φιλοσοφικό ζήτηµα διαµάχης του σώµατος µε την ψυχή. Η 

προσπάθεια “κάθαρσης” της ψυχής περιγράφεται µε φανερές επιρροές από τον Πλάτωνα. 

Τα γραπτά του γενικά ακολουθούν κοινή στάση µε τους υπόλοιπους πατέρες της 

Εκκλησίας, µε τάση αποβολής οποιουδήποτε βλαβερού στοιχείου της µουσικής. 

 Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης, Εις την επιγραφήν των Ψαλµών, PG 44, 432 – 608.74

 Ο Μέγας Βασίλειος (328/330 - 379 µ.Χ.) προερχόµενος από εύπορη χριστιανική οικογένεια, υπήρξε 75

πολύπλευρη προσωπικότητα και µία από τις κυριότερες µορφές του 4ου αι. µε µνηµειώδες έργο στην ιστορία 
της Εκκλησίας. Από τον Βασίλειο σώζονται αρκετές και σηµαντικές αναφορές στη µουσική. Εντάσσει τη 
µουσική σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής µε κύριο χαρακτηριστικό τη σύνδεσή της µε τον 
ηθικοχριστιανικό τρόπο ζωής.

 Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας, Οµιλίαι Θ’ Εις την Εξαήµερον, PG 29b, 4 – 212.76

 Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός. Γιος εύπορης, χριστιανικής, αριστοκρατικής επαρχιακής οικογένειας, µε 77

ελληνική παιδεία, ένας από τους τρεις σηµαντικότερους Έλληνες Καππαδόκες Πατέρες της Εκκλησίας. 
Γεννήθηκε στη Ναζιανζό της Καππαδοκίας γύρω στο 328/330 µ.Χ., όπου και απεβίωσε περί το 391/395 µ.Χ.. 
Έλαβε την κλασική “θύραθεν” παιδεία στις σχολές της Καισάρειας Καππαδοκίας, της Παλαιστίνης, της 
Αλεξάνδρειας και της Αθήνας και διετέλεσε µαθητής επίσης του Μ. Βασιλείου. Στα έργα του υπάρχει η τάση 
προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού και του χριστιανικού κόσµου, µε σκοπό τη δηµιουργία του 
ελληνοχριστιανικού πνεύµατος.

 Γρηγορίου του Θεολόγου, Εἰς τὴν ἀδελφὴν ἑαυτοῦ Γοργονίαν επιτάφιος, PG 35, 790. 78
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 Οι πνευµατικοί ταγοί του Βυζαντίου µε τη σταδιακή εξάπλωση του δόγµατος του 

Χριστιανισµού δίνουν όλο και περισσότερη βαρύτητα στην παιδευτική και φιλοσοφική 

υπόσταση της µουσικής, καθώς για την εδραίωση του νέου δόγµατος, αυτό είναι και το 

άµεσα ζητούµενο, η επιστηµονική δηλαδή εξήγηση και χρησιµοποίηση των κλασικών 

κειµένων υπέρ της νέας πίστης. Οι περισσότερο “θεωρητικοί” της µουσικής στην άλλη όψη 

του νοµίσµατος, ασχολούνται µε την τεχνολογία της µουσικής ως µαθηµατική επιστήµη. 

Αυτό είναι το διττό σύστηµα εξάλλου που δοµεί και την ανώτερη παιδεία της µουσικής στο 

Βυζάντιο, η φιλοσοφία, ως η αισθητική και η ηθική πλευρά της µουσικής από τη µία και η 

τεχνολογία, τα µαθηµατικά και οι γεωµετρικές διαστάσεις των µουσικών διαστηµάτων από 

την άλλη, ως κλάδος των θετικών επιστηµών.  

 Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος στα “Προοίµια των Ψαλµών” , υποστήριξε ότι µε τους 79

ύµνους, ο άνθρωπος είχε την ικανότητα να αντιµετωπίσει όλα τα κακά πνεύµατα, 

απηχώντας τις απόψεις των Ελλήνων φιλοσόφων που χρησιµοποιούν τις µελωδίες για να 

διώξουν του δόλιους δαίµονες που εξαθλιώνουν την ψυχή. Ιδιαιτέρως ο Πλάτωνας 

υποστήριξε ότι η ψυχή λόγω της φύσης της, θα πρέπει να αποφεύγει το κακό και το αισχρό. 

Ο Πλάτωνας υποστηρίζει ότι η κάθαρση της ψυχής επιτυγχάνεται µέσω του µουσικού, του 

ερωτικού και του φιλοσόφου. Ο µουσικός, αποφεύγει το ανάρµοστο και επιδιώκει το 

εύρυθµο και έτσι ανάγεται στο καθαρό κάλλος και τη νοητή αρµονία. Ο Χρυσόστοµος 

θεωρεί ότι ο πιστός, διά της θεολογίας, είτε της θεωρητικής, είτε  της έµπρακτης µε την 

συµµετοχή στα µυστήρια της Εκκλησίας, µπορεί να έχει πρόσβαση στις άρρητες αλήθειες, 

που δεν είναι ορατές από την φθαρτή του γήινη φύση . 80

 Οι Πατέρες της Εκκλησίας αντιλήφθηκαν από πολύ νωρίς την αξία του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισµού και χρησιµοποίησαν τις αξίες και τα ιδανικά του στην διδασκαλία 

τους. Χρησιµοποίησαν την ελληνική γλώσσα για να γράψουν όλα τα ιερά βιβλία, την 

ελληνική φιλοσοφία για να διατυπώσουν τα δόγµατα και να αντικρούσουν τις αιρετικές 

θεωρίες καθώς και την αναπτυγµένη θρησκευτικότητα των ελληνικών µυστηρίων, που 

προετοίµασαν τις ψυχές πολλών ανθρώπων να δεχτούν τις υψηλές αλήθειες του 

χριστιανισµού. Επιπροσθέτως, χρησιµοποίησαν την πνευµατικότητα της ελληνικής 

Σ τ ο : h t t p : / / w w w . d o c u m e n t a c a t h o l i c a o m n i a . e u / 0 2 g /79

03450407,_Iohannes_Chrysostomus,_Prooemia_in_Psalmos,_MGR.pdf.

 Μάνος (2007).80
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αγωγής, που δίδασκε στους ανθρώπους να σκέφτονται ελεύθερα και να επιδιώκουν το 

ωραίο, το µεγάλο και το αληθινό. Έτσι, παρατηρούµε το ελληνικό ήθος να µετατρέπεται 

σιγά σιγά σε χριστιανική ηθική.  

Οι Πατέρες της Δύσης 

 Στρεφόµενοι προς την Δύση, ο Αµβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων στο έργο του 

“Hexaemeron”  συνεχίζει τις ιδέες του Μ. Βασιλείου, λέγοντας ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι 81

µιλούν για µια πολύ ευχάριστη µουσική, που παράγεται από τις κινήσεις των ουράνιων 

σωµάτων. Στην εισαγωγή του στην εξήγηση των ψαλµών, δηλώνει ακόµη µια φορά το 

δόγµα ότι ακόµη και ο άξονας του ουρανού κινείται µε την οµαλότητα της διαρκούς 

αρµονίας ο ήχος της οποίας εκτείνεται µέχρι τα άκρα της γης . Μεταξύ των δυτικών 82

συγγραφέων, ο Άγιος Αυγουστίνος αναπτύσσει ιδιαίτερα το δόγµα της αρµονίας ως τη 

βάση όλων των πραγµάτων και χρησιµοποιεί επίσης τη θεωρία των αριθµών, την οποία 

εκθέτει περισσότερο ή λιγότερο σε διάφορα έργα. Ο Αυγουστίνος, όπως και οι Έλληνες της 

κλασικής εποχής, δεν διαχωρίζει την ποίηση από τη µουσική. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο 

µνηµειώδες σύγγραµµά του για τη µουσική: “De Musica Libri Sex” , από το οποίο έχουν 83

ολοκληρωθεί µόνο τα πρώτα έξι βιβλία. Στα πρώτα πέντε, ο συγγραφέας ασχολείται µε την 

σχέση µουσικής και γραµµατικής, µε τα διαφορετικά είδη ρυθµών και µέτρων, τα οποία 

εξηγεί µε τη βοήθεια παραποµπών από τα έργα του Οράτιου και άλλων ποιητών. Από αυτά 

τα βιβλία, το τέταρτο και το πέµπτο περιέχουν σχόλια σχετικά µε τις ρυθµικές παύσεις, 

καθώς και τους συνδυασµούς ορισµένων ρυθµών και µέτρων. Ο ρόλος των µαθηµατικών 

επίσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τον Αυγουστίνο, καθώς οι αριθµοί δηµιουργούν 

σχέσεις αναλογίας, µεταξύ των διαφόρων µετρικών ποδών, αποτελώντας τη βάση της 

µετρικής επιστήµης και την πηγή της αρµονίας που απορρέει µέσα από τους πολυποίκιλους 

συνδυασµούς τους, απόψεις που απηχούν τους Πυθαγόρειους. Το έκτο βιβλίο, ο 

 Στο: http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/81

03390397,_Ambrosius,_Exameron_Libri_Sex,_MLT.pdf. 
Το έργο του Αµβροσίου παρουσιάζει στενή εξάρτηση από το αντίστοιχο έργο του Μ. Βασιλείου, βλ. 
περισσότερα στο: Αγίου Αµβροσίου, επισκόπου Μεδιολάνων, Εξαήµερον, Αθήνα 1998, σ. 7.

 Gerold (1973) σ. 75.82

Στο:.http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/83

03540430,_Augustinus,_De_Musica_Libri_Sex,_MLT.pdf
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συγγραφέας το τοποθετεί πάνω από τα προηγούµενα. Το περιεχόµενό του ξεφεύγει από τις 

θεµατικές των πέντε πρώτων και επεκτείνεται στο θέµα του Θεού, της αρχής των πάντων 

και της απόλυτης αλήθειας. Κεντρική θέση κατέχει η έννοια του αριθµού ως απόλυτα 

συνυφασµένη µε τη δοµή του κόσµου και των συστατικών του στοιχείων. Οι αριθµοί 

αποτελούν την έκφραση της θείας βούλησης, καθώς περικλείουν τρεις βασικές έννοιες: τον 

ρυθµό, την αρµονία και την αναλογία. Η αρµονία που διαχέεται στο σύµπαν ερµηνεύει την 

ύπαρξη του Θεού ως έκφραση ενότητας και ευρυθµίας. Οι υλικοί ήχοι µας µεταφέρουν 

στους πνευµατικούς, άυλους ήχους. Εδώ ο Αυγουστίνος αναφέρει την Πυθαγόρεια ιδέα της 

µουσικής των Σφαιρών, στην οποία δίνει βέβαια τη χριστιανική ερµηνεία και ότι ο Θεός 

είναι ο γεννήτοράς της. Συνεχίζοντας στο έκτο βιβλίο, ο συγγραφέας περιστρέφεται γύρω 

από θέµατα ηθικής της µουσικής. Η καλή µουσική δεν είναι µόνο αυτή που ευχαριστεί την 

αισθησή µας, αλλά εκείνη που εξευγενίζει την ψυχή και διαπλάθει τον χαρακτήρα. 

Πλατωνικές και Πλωτινικές επιδράσεις επίσης διαφαίνονται στον Αυγουστίνο όταν ο ίδιος 

θεωρεί ευχάριστο ένα απλό χρώµα ή έναν απλό ήχο . Η πραγµατεία “Περί Μουσικής” 84

είναι ένας συνδυασµός µεταφυσικής, χριστιανικής θεολογίας και αισθητικής µε εµφανείς 

επιρροές από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η πυθαγορική παράδοση µέσα από τις 

έννοιες των αριθµών, η πλατωνική θεωρία του αισθητού-ιδεατού κόσµου, η Πλωτινική 

έννοια της απόλυτης οµορφιάς, η Στωική της οµορφιάς του κόσµου και ο συγκερασµός 

τους µε τον Χριστιανισµό, δοµούν τη σκέψη του Αυγουστίνου.  

 Σε ένα µεταγενέστερο έργο του το: “De doctrina Christiana”, µια θεωρία περί της 

εκπαίδευσης των κληρικών, ο Αυγουστίνος τοποθετεί την επιστήµη των αριθµών και την 

µουσική δίπλα δίπλα . Στο ίδιο κεφάλαιο, σηµειώνει ότι η έλλειψη γνώσης της σηµασίας 85

των αριθµών εµποδίζει πολλά πράγµατα να γίνουν κατανοητά στις Γραφές. Η ιδέα 

απόδοσης στους αριθµούς µιας ιδιαίτερης µυστικιστικής αξίας είναι πολύ παλιά και 

συναντάται ήδη µεταξύ των Εβραίων και άλλων λαών της Ανατολής όντας σε στενή σχέση 

µε τη θρησκεία και τη λατρεία. Αυτό το είδος συµβολισµού συναντάται επίσης στον 

Φίλωνα. Οι Πατέρες της Εκκλησίας υπέστησαν την επιρροή αυτών των αντιλήψεων, µε τη 

διαφορά ότι αναζήτησαν τα παραδείγµατα τους στην Αγία Γραφή. Αργότερα, οι συγγραφείς 

και οι θεωρητικοί του Μεσαίωνα έδωσαν σε αυτήν τη θεωρία του µυστικού συµβολισµού 

 Καϊµάκης (2004) σ. 122.84

 Gerold (1973) σ. 79.85
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των αριθµών ιδιαίτερη χροιά. Αναφορικά, οι αριθµοί που σχετίζονται µε τη µουσική και 

επηρέασαν άµεσα ή έµµεσα την εξέλιξή της, είναι ο αριθµός τρία, ο τέσσερα, ο επτά και ο 

δέκα. Ο τρία είναι τέλειος κατά τον Άγιο Αυγουστίνο, επειδή σχηµατίζει ένα σύνολο 

έχοντας στον εαυτό του την αρχή, τη µέση και το τέλος. Ο Νικόµαχος Γερασηνός είχε ήδη 

διακηρύξει αυτό το αξίωµα το οποίο οι θεωρητικοί του Μεσαίωνα αναπαρήγαν 

προσθέτοντας όµως και άλλες σηµασίες. Η αριστεία που αποδίδεται σε αυτόν τον αριθµό 

ήταν η αιτία της σχεδόν αποκλειστικής χρήσης του τριµερούς µέτρου στη µεσαιωνική 

µουσική. Ο Άγιος Αυγουστίνος επιδιώκει επίσης να καθορίσει την ερµηνεία του τετάρτου 

αριθµού, εφόσον ήδη δίνει, όπως και οι Πυθαγόρειοι πάλαι ποτέ, ιδιαίτερη βαρύτητα στους 

τέσσερις πρώτους αριθµούς. Πριν από αυτόν, ο Αµβρόσιος είχε αναγνωρίσει τον αριθµό 

τέσσερα ως ιδιαίτερης αξίας, µε βάση τόσο τις ιστορίες της Βίβλου όσο και τα δόγµατα 

των Πυθαγορείων. Το φως, η πηγή της ζωής, δηµιουργήθηκε την τέταρτη ηµέρα. Υπάρχουν 

τέσσερα στοιχεία, τέσσερις εποχές και οι µουσικές συµφωνίες περιλαµβάνονται στον 

αριθµό τέσσερα. Ο αριθµός επτά µεταξύ των αρχαίων Εβραίων, ήταν ιερός και έπαιξε 

σηµαντικό ρόλο στις προφητείες τους. Για τον Φίλωνα ο αριθµός επτά υπερέχει όλων . Οι 86

Πυθαγόρειοι είχαν συσχετίσει τους επτά πλανήτες και την αρµονία των σφαιρών µε τις 

επτά χορδές της λύρας. Οι χριστιανοί συγγραφείς στον αντίποδα τους συσχετίζουν µε τις 

επτά ηµέρες της εβδοµάδας και µε τους επτά τόνους της κλίµακας, παραθέτοντας ως 

συνηθισµένη πρακτική τους, παραδείγµατα από την Αγία Γραφή, όπως τα επτά χρόνια της 

δουλείας που επιβάλλονται στον Ιακώβ, την βαβυλώνια αιχµαλωσία η οποία διήρκεσε 

εβδοµήντα χρόνια κ.λπ. Ο Βιργίλιος στην “Αινειάδα” του αναφέρει τους επτά τόνους της 

κλίµακας (septem discrimina vocum), απόσπασµα το οποίο ο Άγιος Αµβρόσιος φαίνεται να 

υπαινίσσεται, όταν βάζει τον αριθµό επτά σε σχέση µε την χάρη του Αγίου Πνεύµατος που 

εκδηλώνεται επτά φορές. Ο αριθµός δέκα, σύµφωνα µε τον Άγιο Αυγουστίνο, σηµαίνει την 

επιστήµη του Δηµιουργού και της δηµιουργίας και χρησιµοποιείται από τον συγγραφέα 

αλληγορικά, όταν πρόκειται για ορισµένα µουσικά όργανα. Η θεωρία των αριθµών 

µεταβάλλεται πλέον σύµφωνα µε τις χριστιανικές αντιλήψεις περί ηθικής ερµηνεύοντας τις 

αρχαίες θεωρίες ακολουθώντας τα νέα δεδοµένα της χριστιανικής αντίληψης. Οι µαθητές 

του Αριστοτέλη έχουν ως αξίωµα το “ἐν τoῖς µέλεσιν αὐτοῖς ἐστὶ µιµήµατα τῶν ἠθῶν”, για 

τις συνθέσεις της µουσικής, αντίληψη που επαναλαµβάνεται από τον Αριστείδη 

 Ό. π., σ. 81.86
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Κοϊντιλιανό που λέει για τους ήχους “ἐοίκασι τοῖς τῆς ψυχής κινήµασι τε καὶ παθήµασι” . 87

Από αυτές τις σχέσεις µεταξύ των κινήσεων της ψυχής και εκείνων της µουσικής πηγάζει η 

αντίληψη για την βαθιά επιρροή που µπορεί να ασκήσει η τελευταία στους ανθρώπους. Ο 

Πλάτωνας στην “Πολιτεία”  του αναφέρει: “ὅτι µάλιστα καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς ψυχῆς 88

ὅ τε ῥυθµὸς καὶ ἁρµονία, καὶ ἐρρωµενέστατα ἅπτεται αὐτῆς φέροντα τὴν εὐσχηµοσύνην, καὶ 

ποιεῖ εὐσχήµονα”, όπως επίσης και στους “Νόµους”  του το εξής: “τὰ µὲν τοίνυν τῆς 89

φωνῆς µέχρι τῆς ψυχῆς πρὸς ἀρετὴν παιδείας οὐκ οἶδ᾽ὅν τινα τρόπον ὠνοµάσαµεν 

µουσικήν”. Στον “Πρωταγόρα”  και πάλι εµφανίζεται η ίδια άποψη: “καὶ τοὺς ῥυθµούς τε 90

καὶ τὰς ἁρµονίας ἀναγκάζουσιν οἰκειοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς τῶν παίδων, ἵνα ἡµερώτεροί τε 

ὦσιν, καὶ εὐρυθµότεροι καὶ εὐαρµοστότεροι γιγνόµενοι χρήσιµοι ὦσιν εἰς τὸ λέγειν τε καὶ 

πράττειν·”. Ο Αριστοτέλης, από την πλευρά του στα “Πολιτικά” , διδάσκει: “δύναται 91

ποιόν τι τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος ἡ µουσικὴ παρασκευάζειν, εἰ δὲ τοῦτο δύναται ποιεῖν, δῆλον ὅτι 

προσακτέον καὶ παιδευτέον ἐν αὐτῇ τοὺς νέους, ἔστι δὲ ἁρµόττουσα πρὸς τὴν φύσιν τὴν 

τηλικαύτην ἡ διδασκαλία τῆς µουσικῆς” και ο Πλούταρχος στο “Περί µουσικής” , 92

αναφέρει: “ὅτι τοῖς παλαιοῖς τῶν Ἑλλήνων εἰκότως µάλιστα πάντων ἐµέλησε πεπαιδεῦσθαι 

µουσικήν, τῶν γὰρ νέων τὰς ψυχὰς ᾤοντο δεῖν διὰ µουσικῆς πλάττειν τε καὶ ῥυθµίζειν ἐπὶ τὸ 

ἔύσχηµον”. 

 Οι χριστιανοί συγγραφείς, ειδικά εκείνοι της Ανατολής, είχαν κατανοήσει πολύ 

καλά την αξία αυτών των θεωριών και τις υιοθέτησαν αρκετά νωρίς στις διδασκαλίες τους. 

Ως µια ανασκόπηση των απόψεων των πρώτων Πατέρων, για να προχωρήσουµε έπειτα 

στους επόµενους αιώνες, ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς, µετά από µια γενική αναφορά των 

εγκυκλίων επιστηµών στο έργο του “Στρωµατείς” , φτάνει και στη µουσική όπου 93

φανερώνει έµµεσα το ευρύ του πνεύµα ως προς την κατανόηση των τεχνών. Σε µια άλλη 

 Ό. π., σ. 82.87

 Πολιτεία Γ΄, 401d.88

 Νόµοι Β΄, 673.89

 Πρωταγόρας, 326b.90

 Πολιτικά 8, 5, 1340b.91

 Πλούταρχος, Ηθικά, Περὶ µουσικῆς, 26.92

 Gerold (1973) σ. 89.93
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πραγµατεία του που επιγράφεται: “Παιδαγωγός”,  εκφράζει τις ίδιες ιδέες, αποτρέποντας 94

τους ακροατές του από µελωδίες που χαρακτηρίζονται από νωθρότητα και έλλειψη 

σοβαρότητας. Σχολιάζοντας το “καρικόν” µέλος που είναι ίδιο µε τη “λύδια” αρµονία και 

ταιριάζει στις πένθιµες τελετές, ο Κλήµης απηχεί τις απόψεις του Πλάτωνα, ο οποίος 

δέχεται ως κατάλληλες µελωδίες µόνο δύο τρόπους, τον Δώριο και τον Φρύγιο και 

απορρίπτει τον Λύδιο εξαιτίας του θρηνητικού του χαρακτήρα ο οποίος είναι κατάλληλος 

για τις γυναίκες και όχι για τους άνδρες . Για τα άλλα δύο γένη µελωδιών, το εναρµόνιο 95

και το διατονικό, ο Κλήµης ακολουθεί τις υποδείξεις του Αριστόξενου, αποδίδοντας στο 

πρώτο την αυστηρότητα της δώριας αρµονίας και στο δεύτερο, το ενθουσιώδες της 

φρυγικής . Δεν είναι γνωστό αν ο κατηχητής της Αλεξάνδρειας στήριξε τους ισχυρισµούς 96

του σε πρακτικά πειράµατα ή απλά αναπαρήγε τη γνώµη του διάσηµου αρχαίου 

θεωρητικού. Την ψυχική ωφέλεια των ψαλµών και των εκκλησιαστικών ύµνων έναντι των 

“ανήθικων” µελωδιών τονίζουν µε τη σειρά τους ο Διόδωρος της Ταρσού στο έργο του: 

“Quaestiones et responsiones ad orthodoxos”, ο Μ. Βασίλειος στην πρώτη Οµιλία του 

στους Ψαλµούς από τον οποίο φαίνεται να εµπνέεται και ο Αµβρόσιος στον “Δαυιδικό” 

του . Τέλος, ο Πρόκλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στον λόγο του: “Εις την 97

ενανθρώπησιν του Κυρίου ηµών”,  απαριθµεί τα οφέλη της ψαλµωδίας. 98

 Στον 6ο αιώνα, δύο από τις σηµαντικότερες µορφές είναι ο Βοήθιος και ο 

Κασσιόδωρος. Ο Βοήθιος  έγραψε µια πραγµατεία για τη µουσική De Institutione 99

Musica , σε πέντε βιβλία. Στο έργο αυτό δεν υπάρχει καµία αναφορά για τη µουσική της 100

εποχής του, καθώς το ενδιαφέρον του εστιάζει στην αρχαιότητα. Η γνώση του όµως για 

 Ό. π.94

 “Τίνες οὖν θρηνώδεις ἁρµονίαι; λέγε µοι· σὺ γὰρ µουσικός. Μιξολυδιστί, ἔφη, καὶ συντονολυδιστὶ καὶ 95

τοιαῦταί τινες. Οὐκοῦν αὗται, ἦν δἐ ᾽γώ, ἀφαιρετέαι; ἄχρηστοι γὰρ καὶ γυναιξὶν ἃς δεῖ ἐπιεικεῖς εἶναι, µὴ ὅτι 
ἀνδράσι”. Πολιτεία Γ, 398e.

 Gerold (1973) σ. 90.96

 Ό. π., σ. 102.97

 PG 65, 692.98

 Ρωµαίος φιλόσοφος και πολιτικός, χριστιανός µε ιδιαίτερη αγάπη προς την ελληνική αρχαιότητα. Ύπατος 99

το 510 στην αυλή του Οστρογότθου Θεοδώριχου του Μεγάλου, φυλακίστηκε και εκτελέστηκε 
συκοφαντούµενος ως ενεχόµενος σε συνωµοσία υπέρ του Ανατολικού Ρωµαϊκού κράτους. Συνέγραψε πολλά 
και σηµαντικά φιλοσοφικά έργα που επηρέασαν ακόµη και τους βυζαντινούς λογίους της Ύστερης περιοδου.

 Στο: https://archive.org/details/aniciimanliitor01friegoog/page/n8, 25/06/2019.100
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την αρχαία µουσική περιορίζεται στα έργα ορισµένων θεωρητικών, όπως ο Νικόµαχος ο 

Γερασηνός, τον οποίο φαίνεται να έχει µελετήσει περισσότερο, ο Πλάτωνας και ο 

Αριστοτέλης. Μέσω του Βοηθίου οι µεσαιωνικοί δυτικοί θεωρητικοί της µουσικής 

γνωρίζουν εν µέρει τη µουσική αισθητική της κλασικής αρχαιότητας. Η επίδραση του 

Κασσιόδωρου  στην εξέλιξη της µουσικής στη Δύση ίσως ήταν, τουλάχιστον στην αρχή, 101

πιο σηµαντική. Τα έργα του Κασιόδωρου προορίζονται περισσότερο για πρακτικούς 

σκοπούς και απευθύνονταν πιθανότατα στους µοναχούς του µοναστηριού που είχε ιδρύσει 

στο Vivarium της Καλαβρίας. Για τη µουσική της αρχαιότητας, στο αποσπασµατικό έργο 

του: “Institutiones musicae ή De Musica” , αποτελούµενο από επτά παραγράφους παρά 102

κεφάλαια, ακολουθεί τις κλασικές ελληνικές πραγµατείες του Αλυπίου, του Ευκλείδη και 

του Πτολεµαίου και αναφέρει µεταξύ των Λατίνων συγγραφέων και τον  Άγιο Αυγουστίνο. 

Δεν είναι βέβαιο εάν γνώριζε πάντα τους συγγραφείς που µελετούσε και παρόλο που είχε 

περάσει αρκετό καιρό στο Βυζάντιο, δε φαίνεται να εµβάθυνε στην αρχαία ελληνική 

θεωρία. Αξιοµνηµόνευτο είναι το γεγονός πως σε µια απαντητική επιστολή του προς τον 

βασιλιά των Φράγκων , ο Κασσιόδωρος περιγράφει τις επίδρασης που µπορεί να 103

προξενήσουν οι µελωδίες στο ήθος και τα συναισθήµατα που δηµιουργεί η ακρόαση του 

κάθε µουσικού τρόπου µεσα από ένα φρασεολογικό µίγµα αρχαίων και χριστιανικών 

εκφράσεων. Όσον αφορά τη µουσική της Εκκλησίας, αντιγράφει σχεδόν τον Αυγουστίνο. 

Η επιρροή του Κασιόδωρου θα διαρκέσει µέχρι τον δέκατο αιώνα. Έπειτα, ο Βοήθιος θα 

επανέλθει στο προσκήνιο για να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τις µουσικές θεωρίες 

της αρχαιότητας.  

 Όπως και ο Κασιόδωρος, οι συγγραφείς των επόµενων αιώνων σπάνια αναφέρουν 

τις πηγές τους, αντιγράφοντας πολλές φορές αυτολεξεί αποσπάσµατα από προηγούµενες 

πραγµατείες. O Επίσκοπος της Σεβίλλης Ισίδωρος στον 7ο αιώνα, αναγνωρίζει την 

 Ρωµαίος πολιτευτής και συγγραφέας που υπηρέτησε στην αυλή του Θεοδώριχου (αντικαθιστώντας τον 101

Βοήθιο µετά την καθαίρεσή του). Ο Κασσιόδωρος προσπάθησε να γεφυρώσει το πολιτισµικό χάσµα µεταξύ 
Ανατολής και Δύσης (Ελλήνων-Λατίνων ή Αρειανιστών-Καθολικών) του 6ου αιώνα και όταν 
συνταξιοδοτήθηκε ίδρυσε το µοναστήρι του Βιβάριου (Vivarium), απέναντι από τις δυτικές ακτές του Ιονίου 
Πελάγους. Θερµός υποστηρικτής της εκπαίδευσης των απανταχού χριστιανών, λάτρης των κλασικών 
συγγραφέων και των ελευθέρων τεχνών. 

 http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0490-0583__Cassiodorus__De_Musica__LT.pdf.html. 102

25/06/2019.

 Gerold (1973) σ. 151.103
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υπεροχή της µουσικής στην πραγµατεία του: “Sententiae de Musica” , χρησιµοποιεί την 104

αρχαία θεωρία περί κατασκευής του κόσµου σύµφωνα µε την αρµονία και αναφέρει την 

επίδραση της µουσικής στις ψυχικές διαθέσεις του ανθρώπου. Στη συνέχεια, πρέπει να 

περάσουν δύο αιώνες για να εντοπίσουµε µια νέα µουσική πραγµατεία. Η “Disciplina 

musica” του Αυρηλιανού του Réomé , χρονολογείται από τον 9ο αιώνα. Ο συγγραφέας 105

βασίζεται στον Κασιόδωρο, τον Ισίδωρο της Σεβίλλης και δι’ αυτών, στους Πατέρες της 

Εκκλησίας. Θεωρεί τη µουσική ως τέχνη που ξεπερνά όλες τις άλλες, βασιζόµενος στις 

αρχαίες µαρτυρίες, υπενθυµίζει την επίδράση που ασκεί στους ανθρώπους και στα ζώα και 

συσχετίζει τους οκτώ µουσικούς τρόπους µε τις κινήσεις των ουρανίων σωµάτων. Οι 

περισσότεροι συγγραφείς των πρώτων αιώνων θεωρούσαν το κείµενο ως πιο σηµαντικό 

από τη µελωδία. Οι µεσαιωνικοί θεωρητικοί ακολούθησαν αυτήν την άποψη αναζητώντας 

την συσχέτιση µεταξύ των λέξεων και της µουσικής. Ο συγγραφέας του εγχειριδίου 

“Musica enchiriadis” , δηλώνει ήδη ότι είναι αδύνατο να κρίνουµε µια µελωδία µόνο 106

από τον ήχο και η γνώση του ποιητικού κειµένου είναι απαραίτητη. Ο Gui d'Arezzo 

επαναλαµβάνει γραπτώς στο “Micrologue”  την ίδια άποψη. Στους συγγραφείς των 107

επόµενων αιώνων οι απόψεις των πρώτων Πατέρων τις Εκκλησίας ασκούν πολύ έντονα 

την επίδρασή τους και αναπτύσσεται συχνά η ιδέα περί µίµησης της αγγελικής υµνωδίας 

από τους πιστούς. Ο συγγραφέας του “Scientia artis musicae” στα τέλη του 13ου αιώνα 

εξακολουθεί να επιδιώκει την απόδειξη του ότι η µουσική δηµιουργήθηκε ταυτόχρονα µε 

τους αγγέλους. Ωστόσο, υπήρχαν και οι σκεπτικιστικές απόψεις, όπως ο Johannes του 

Grocheio του οποίου η θεωρητική εργασία χρονολογείται στο τέλος του 13ου αιώνα και µε 

ειρωνικό ύφος αντικρούει τα περί ουράνιας προέλευσης και παράδοσης της µουσικής 

στους ανθρώπους . 108

 M. Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, τ. 1-3.104

 Ό. π.105

 Ό. π.106

 Ό. π.107

 Gerold (1973) σ. 169.108
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Συµβολισµός και αλληγορία στη Μουσική της Μεσαιωνικής Δύσης. 

 Ο συµβολισµός έπαιξε σηµαντικό ρόλο και κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα σε 

θέµατα που αφορούσαν τη µουσική. Στην πρώτη γραµµή βρίσκουµε τη θεωρία των 

αριθµών, η οποία µελετήθηκε, σχολιάστηκε και αναπτύχθηκε ως ένα από τα κυριότερα 

ζητήµατα µεταξύ των θεωρητικών εκείνης της εποχής. Οι απόψεις τους επηρεάζονται από 

τις φιλοσοφίες των Νεοπυθαγορείων και των Νεοπλατωνικών, οι οποίες λαµβάνουν  

διαφορετική χροιά µέσα από την οπτική των εκκλησιαστικών συγγραφέων από ότι των 

κοσµικών. Το εγχειρίδιο µε τίτλο “Musica enchiriadis” που αποδίδεται στον Hucbald του 

Saint-Amand  είναι πολύ διαφωτιστικό ως προς αυτήν την διαπίστωση και σαφώς 109

επηρεασµένο από το “De Ordine” και το “De Musica” του Αγίου Αυγουστίνου. Πολλοί 

θεωρητικοί, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο µισό της µεσαιωνικής περιόδου, αναπαρήγαν τη 

συµβολική ερµηνεία ορισµένων αριθµών. Ενδεικτικά, ο Bermon, Αββάς του Reichenau 

στον 11ο αιώνα, µιλάει στον πρόλογο της πραγµατείας του “Tonaire”  για τους οκτώ 110

πρώτους αριθµούς και την αλληγορική ερµηνεία τους, ορίζοντας τον αριθµό 1 ως την αρχή, 

την πηγή και την προέλευση όλων των αριθµών, επειδή δεν έχει ούτε µέση ούτε τέλος. 

Μεταξύ των Πατέρων της Εκκλησίας, ο Άγιος Αµβρόσιος είχε αναπαράγει µερικές από τις 

παλαιότερες αλληγορικές εξηγήσεις οι οποίες εντοπίζονται σε ορισµένους συγγραφείς του 

µεσαίωνα, αλλά φαίνεται ότι έρχονται σε επαφή µε την αρχαιότητα δια µέσω έργων µη 

χριστιανικού χαρακτήρα. Έτσι, ο Régino, Βενεδικτίνος µοναχός και ηγούµενος της µονής 

του Prum στη Γερµανία, γράφει ότι οι αστρολόγοι ή οι µουσικοί θεωρούν ότι το κενό 

διάστηµα ανάµεσα στις πιο αποµακρυσµένες πλανητικές σφαίρες και τους επτά πλανήτες, 

γεµίζει από όλες τις µουσικές συµφωνίες . Οι θεωρητικοί της µεταγενέστερης περιόδου 111

αναζητούν ανάλογα παραδείγµατα στις Γραφές, όπως για παράδειγµα ο Rupert, ηγούµενος 

της µονής των Βενεδικτίνων στο Deutz, στην Κολωνία, στον 12ο αιώνα όταν σχολιάζει το 

18ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο χωρίο όπου ο Αβραάµ µιλά µε τον Θεό, επιδιώκοντας να 

 Ο Hucbald (840/850 – 930), Φράγκος και Βενεδικτίνος µοναχός, επηρεάστηκε στο θεωρητικό του έργο 109

από τον Βοήθιο, έγραψε την πρώτη συστηµατική εργασία της θεωρίας της δυτικής µουσικής, προσπαθώντας 
να συνδυάσει την αρχαία ελληνική θεωρία µε τη σύγχρονή του µουσική πρακτική το γνωστό ως “Γρηγοριανό 
µέλος”.

 Ό. π., σ. 170.110

 M. Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, τ. 1, σ. 234.111
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αποτρέψει την καταστροφή των Σοδόµων και Γοµόρρων λέγοντάς του ότι υπάρχουν ακόµη 

ορισµένοι δίκαιοι στην πόλη και κατεβαίνει από τον υποτιθέµενο αριθµό των πενήντα 

δίκαιων στους δέκα, ο συγγραφέας επισηµαίνει ότι αυτοί οι διαφορετικοί αριθµοί δεν 

επιλέγονται τυχαία από τον συγγραφέα της Γενέσεως, αλλά µε βάση τις σχέσεις των 

µουσικών διαστηµάτων. Το 45: 40 αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον τόνο, το 30: 20 την 

συµφωνία της πέµπτης, το 20:10 την οκτάβα, το 40:10 τη διπλή οκτάβα, απηχώντας 

αντίστοιχες απόψεις που βρίσκονται στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Αντίστοιχες αλληγορικές 

ερµηνείες δίνονται και για τα µουσικά όργανα αποκαλύπτοντας µια σχεδόν συνεχή γραµµή 

από την εποχή των πρώτων συγγραφέων µέχρι τον Μεσαίωνα.  

 Ποιές όµως είναι συνοπτικά οι αντιλήψεις των Πατέρων της Εκκλησίας που όχι 

µόνο συνέχισαν να υπάρχουν, αλλά αποτυπώθηκαν µε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη 

θρησκευτική τέχνη του Μεσαίωνα; Η θεωρία της κοσµικής αρµονίας, δανεισµένη από την 

πλατωνική σχολή,  ήταν ιδιαιτέρως δηµοφιλής. Οι Πατέρες των Ανατολικών Εκκλησιών 

την είχαν ήδη υιοθετήσει στις διδασκαλίες τους κατά την περίοδο του πρώιµου Βυζαντίου. 

Στη Δύση, η θεωρία αυτή εκπροσωπείται από τον Άγιο Αµβρόσιο και την επαναλαµβάνουν 

όλοι σχεδόν οι θεωρητικοί του Μεσαίωνα. Το δόγµα της συµβολικής ερµηνείας των 

αριθµών είχε άµεση επίδραση στα συστήµατα της µουσικής σύνθεσης. Η αριστεία που 

αποδίδεται στον τρίτο αριθµό βρίσκεται όχι µόνο στην επικράτηση του τριµερούς µέτρου, 

αλλά και στη θεωρία των τριών βασικών συµφωνιών, της οκτάβας, της πέµπτης και της 

τέταρτης. Οι µεσαιωνικοί θεωρητικοί θεωρούν ότι σχετίζονται µε το δόγµα της Αγίας 

Τριάδας, όπως ο λεγόµενος Αριστοτέλης (12ος - 13ος αι.). Ο Γάλλος Johannes του 

Grocheo  αναµιγνύει επίσης τη θεολογία µε τη θεωρία των µουσικών συναισθηµάτων, 112

βασιζόµενος στον Ιωάννη Δαµασκηνό . Όσον αφορά στο πρακτικό κοµµάτι της 113

µουσικής, είναι ήδη γνωστό ότι οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες υιοθέτησαν τις 

παγανιστικές πρακτικές της χρήσης µελωδιών στις λατρευτικές τους συνάξεις. Οι ιδέες των 

Πατέρων της Εκκλησίας για τη µουσική και πάλι αποτελούν τη βάση εκείνων του Αγίου 

Θωµά Ακινάτη και άλλων συγγραφέων του δεύτερου µισού του Μεσαίωνα, 

επαναλαµβανόµενες από ορισµένους Μεταρρυθµιστές και τον Καλβίνο. 

 Γάλλος µουσικός θεωρητικός των αρχών του 14ου αιώνα (1255-1320). Η πραγµατεία του "Ars musicae" 112

συνιστά την πρώτη κοινωνιολογική µελέτη της µουσικής, καθώς ασχολείται µε το πως οι άνθρωποι στο 
Παρίσι της εποχής του χρησιµοποιούσαν τη µουσική.

 Gerold (1973) σ. 192.113
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Τα συγγράµµατα της ανώτατης µουσικής βαθµίδας στο Βυζάντιο. 

Στον δυτικό Μεσαιωνικό κόσµο όπως είδαµε, η θεωρία της ελληνικής µουσικής 

διαδόθηκε µέσα από τα συµπιληµατικά έργα του Κασσιοδώρου και του Βοηθίου. Στην 

Ανατολή, από τους  πρώτους αιώνες του Βυζαντίου εξακολούθησαν να αποτελούν µέρος 

της διδασκαλίας της µουσικής θεωρίας τα συγγράµµατα του Κλαύδιου Πτολεµαίου και του 

Κλεονείδη τα οποία ανάγονταν στην ύστερη Αρχαιότητα. Με βάση αυτά τα έργα φαίνεται 

πως οι θεωρητικοί του Βυζαντίου διήνυσαν όλη την πρώιµη περίοδο καθώς δεν είναι 

γνωστό εάν υπάρχουν κάποια άλλα αυτοτελή µουσικοθεωρητικά έργα βυζαντινών 

συγγραφέων πριν από την Μακεδονική αναγέννηση.  

Ο λόγιος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, στα πλαίσια της 

αναγέννησης των γραµµάτων και των τεχνών την οποία έθεσε υπό την σκέπη του κατά τον 

10ο αιώνα, φαίνεται πως ανάθεσε σε κάποιον Διονύσιο να συγγράψει ένα συµποληµατικό 

έργο της αρχαίας θεωρίας. Αυτός επέλεηε διάλεξε την “Εισαγωγή τέχνης µουσικής” του 

Βακχείου του Γέροντος, στην οποία προσέθεσε ένα επίµετρο . Στο επίµετρο αυτό ο 114

Διονύσιος δίνει ορισµένες επεξηγήσεις σχετικά µε την αρµονική επιστήµη σύµφωνα µε την 

πυθαγόρεια σχολή αντιπαραθέτοντας τις διδασκαλίες των Πυθαγορείων και των 

Αριστοξενικών, προτάσσοντας τη διδασκαλία των αρχαιοτέρων πυθαγορείων. Η εισαγωγή 

αυτή του Διονυσίου αντιγράφεται αργότερα στο σύνολό της από τον Μανουήλ Βρυέννιο. 

Στα µέσα του 11ου αιώνα, επί Κωνσταντίνου Θ' του Μονοµάχου, γίνεται η µεταρρύθµιση 

του αυτοκρατορικού πανεπιστηµίου. Μια πραγµατεία της περιόδου αυτής για τα µαθήµατα 

του Quadrivium µε τίτλο: “Σύνταγµα εὐσὐνοπτον εις τάς τέσσαρας µαθηµατικἀς έπιστήµας”, 

αποδιδόταν κυρίως στον ύπατο των φιλοσόφων και καθηγητή των κλάδων αυτών στο 

πανεπιστήµιο, Μιχαήλ Ψελλό. Σύµφωνα όµως µε άλλες µαρτυρίες αποδιδόταν επίσης σε 

κάποιον Γρηγόριο µοναχό αλλά και σε κάποιον Ρωµανό, γραµµατέα καί δικαστή στή 

Σελεύκεια. Έµεινε έτσι στον επιστηµονικό χώρο γνωστή ως το εγχειρίδιο του Ψευδό-

Ψελλού, ενώ ο ακριβής τίτλος του κεφαλαίου για τη µουσική είναι: “Τής µουσικής σὐνοψις 

ήκριβωµένη” και εκδίδεται στα λατινικά το 1557 . Ο Ψευδο-Ψελλός ως προς την 115

επεξήγηση των βασικών µουσικών εννοιών ακολουθεί την Αριστοξενική σχολή και 

 Hunger ΙΙΙ (2010)  σ. 384.114

Βλ έ π ε ο λ ό κ λ η ρ ο τ ο έ ρ γ ο σ τ ο : h t t p : / / w w w. d o c u m e n t a c a t h o l i c a o m n i a . e u / 0 3 d /115

1017-1078,_Michael_Psellos,_De_Arithmetica_Musica_Geometria,_LT.pdf. 16/07/2019.
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συγκεκριµένα τον Κλεονείδη και τον Βακχείο. Επιρροές όµως φαίνεται να δέχεται και από 

τον πλατωνικό σχολιαστή Θέωνα τον Σµυρναίο και συγκεκριµένα από το έργο: “Περί τῶν 

κατά τό µαθηµατικόν χρησίµων εἰς την Πλάτωνος άνάγνωσιν”. To Quadrivium του Ψευδο-

Ψελλού γνώρισε µεγάλη διάδοση τους επόµενους χρόνους. Ένα έργο το οποίο αποδίδεται 

µε περισσότερη βεβαιότητα στον Ψελλό είναι το: “Εις την ψυχογονίαν του Πλάτωνος” . 116

Πρόκειται για Σχόλια του Ψελλού στον Τίµαιο του Πλάτωνα σχετικά µε τα αρµονικά 

διαστήµατα και τα µέρη της ψυχής. Πρέπει να αναφερθούν εδώ επίσης τρεις επιστολές του 

Ψελλού πού πραγµατεύονται µουσικά θέµατα. Η πρώτη απευθύνεται πιθανότατα στον 

καίσαρα Ιωάννη Δούκα και η δεύτερη πραγµατεύεται τη συµφωνία της πέµπτης σύµφωνα 

µε τη διδασκαλία των Πυθαγορείων. Η τρίτη επιστολή, αποτελεί ουσιαστικά ένα µικρό 

εγχειρίδιο µέ τίτλο “Περί µουσικής”, όπου διαφαίνονται αριστοξενικές επιρροές και 

διερευνώνται µε λεπτοµέρεια διδασκαλία περί ήθους όπως και η σύνδεση της µελωδίας µε 

τον ρυθµό. Καταλήγει µε την διαπίστωση ότι η σύγχρονή του συγγραφέα µουσική δεν είναι 

παρά µια αδύναµη απήχηση της αρχαίας αξιοθαύµαστης µουσικής. Μια ακόµη συγγραφή 

του Ψελλού που πραγµατεύεται κυρίως την µετρική είναι τα “Προσλαµβανόµενα, εἱς την 

ρυθµικήν επιστήµην” που σχετίζονται µε τα “Ρυθµικά στοιχεία” του Αριστόξενου του 

Ταραντίνου. Ο κώδικας Paris. gr. 2731 διασώζει την “Descriptio octachordi a Pythagora 

inventi” που αποδίδεται επίσης στον Ψελλό όπως και µια ακόµη διδακτική συγγραφή περί 

διαστηµάτων στον κώδικα Ν 62 της Μαδρίτης. Τέλος, στον κώδικα Βρεταννίας Harley MS 

5594 του 16ου αιώνα, υπάρχουν Σχόλια του Ψελλού “Σύντοµος καὶ σαφεστάτη ἐξήγησις εἰς 

τὴν φυσικὴν ἀκρόασιν”, του Αριστοτέλη, έργο που όπως δηλώνει το σχόλιο στην ώα του 

χειρογράφου, απευθυνόταν στον Μιχαήλ Λάσκαρη τον Δούκα. Το Σύνταγµα του Ψευδο-

Ψελλού αποτέλεσε τη βάση για την “Βίβλο ευσυνὀπτων µαθηµάτων” του λόγιου µοναχού 

και γιατρού, Ιωσήφ του Φιλοσόφου, (γνωστός και ως πιναρός ρακενδὐτης περίπου 

1280-1330), ο οποίος προσέθεσε στο περί µουσικής βιβλίο µερικά κεφάλαια από τον 

Θέωνα τον Σµυρναίο, πρόκειται ουσιαστικά λοιπόν για µια επαυξηµένη επανέκδοση του 

εγχειριδίου του Ψευδο-Ψελλού .  117

 PG 122, c.1077 - 1114.116

 Βλέπε αναλυτικά τους κώδικες στους οποίους διασώζονται τα έργα αυτά αλλά και γενικότερα στο: 117

Hunger ΙΙΙ (2010) σ. 383 κ.ε..
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Μετά τη λατινική κυριαρχία, όπως είδαµε και στην αρχή, το σύστηµα της ανώτατης 

εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη αναδιοργανώθηκε. Ο Γεώργιος Παχυµέρης, µαθητής 

του Γεωργίου Ακροπολίτη, υπήρξε ένας από τους πρώτους καθηγητές του Πανεπιστηµίου 

της Κωνσταντινούπολης και συνέταξε γύρω στο 1300 το δικό του “Σύνταγµα τών τεσσάρων 

µαθηµάτων”. Το δεύτερο µέρος είναι αφιερωµένο στην αρµονική, µε τη συγγραφή αυτή να 

αποτελεί τµήµα των µαθηµατικών περισσότερο της µουσικής και ιδιαίτερα της µουσικής 

ακουστικής, καθώς πραγµατεύεται τη δυνατότητα αντίληψης των διαφορών του ήχου κατά 

οξύτητα και βαρύτητα, όπως ήδη εκφραζόταν ο µαθηµατικός και θεωρητικός της 

ακουστικής Κλαύδιος Πτολεµαίος, του οποίου αυτούσια χωρία χρησιµοποιεί ο Παχυµέρης. 

Με το συγγραµµα αυτό του Παχυµέρη πραγµατοποιείται στροφή προς την 

µουσικοθεωρητική ενασχόληση των Βυζαντινών. Η αρµονική θεωρείται στο εξής ως η 

διδασκαλία των ήχων και των κλιµάκων και όχι των διαστηµατικών αναλογιών των τόνων. 

Με την πυθαγόρεια διδασκαλία σχετίζεται το τµήµα περί της σχέσης των τόνων και των 

ονοµάτων των χορδών µε τους πλανήτες. Ο Παχυµέρης δε µνηµονεύει γενικά τα ονόµατα 

των προηγούµενων θεωρητικών συγγραφέων αν και οπωσδήποτε γνώριζε και 

χρησιµοποίησε πληροφορίες από παλαιότερα συγγράµµατα. Στη συνέχεια της συγγραφής 

γίνεται  η πραγµάτευση των διαστηµάτων, των τριών γενών, των χροών (αλλοιώσεων), των 

συµφωνιών, των συστηµάτων και των τετραχόρδων. Πιο κάτω ερµηνεύει το σύστηµα της 

οκτάβας κατά τον Αριστοτέλη και κατά τον Πτολεµαίο, ενώ στοτελευταίο κεφάλαιο 

πραγµατεύεται την αντιστοιχία των ονοµάτων των αρχαίων κλιµάκων µε αυτές των 

βυζαντινών (υπερµιξολύδιος - ήχος πρώτος, µιξολύδιος - ήχος δεύτερος, λύδιος - ήχος τρίτος, 

φρύγιος - ήχος τέταρτος, δώριος - ήχος πλάγιος του πρώτου, υπολύδιος - ήχος πλάγιος του 

δευτέρου, υποφρύγιος - ήχος βαρύς, υποδώριος -ήχος πλάγιος του τετάρτου). Σηµειώνει πως 

η ονοµασία των κλιµάκων µε τη λέξη ήχος οφείλεται στους µελωποιούς (βυζαντινούς 

συνθέτες), συνδέοντας έτσι ως προς την ορολογία  την αρχαία ελληνική µε τη βυζαντινή 118

µουσική θεωρητική παράδοση. Μαθητής επίσης του Γεωργίου Ακροπολίτη, ήταν ο  ύπατος 

των φιλοσόφων καί πολυΐστωρ Ιωάννης Πεδιάσιµος - Πόθος , ο οποίος γύρω στα τέλη 119

του 13ου µε αρχές του 14ου αίὠνα, συνέγραψε το έργο “Ἑπιστασίαι µερικαί εἴς τινἀ τής 

αριθµητικής σαφηνεἰας δεόµενα”, το οποίο ασχολείται επίσης µε µουσικά ζητήµατα. Στο 

 Η αντιστοιχία των αρχαιοελληνικών ονοµασιών των κλιµάκων µε τις βυζαντινές ποικίλει ανά συγγραφείς.118

 ODB, σ. 1615.119
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έργο αυτό γίνονται απλά ορισµένες παρατηρήσεις στα σύµφωνα διαστήµατα της τετάρτης, 

της πέµπτης και της οκτάβας. Σε λατινική µετάφραση επίσης σώζονται δύο έργα του , το 120

“De Symphoniis Musicis” και το “De Novem Musis”. Ένας µαθητής του πατριάρχη Ιωάννη 

Γλυκύ και του Θεοδώρου Μετοχίτη, ο Νικηφόρος Γρηγοράς, προσπάθησε νά συµπληρώσει 

τα “Ἁρµονικά” του Κλαύδιου Πτολεµαίου, που είχαν µείνει ηµιτελή στο τρίτο βιβλίο, στο 

σηµείο που πραγµατεύονταν τη σχέση των τόνων µε τα ουράνια σώµατα. Η προσπάθεια 

αυτή έµελλε να πυροδοτήσει µια ιστορική διαµάχη κινούµενη εκ της Καλαβρίας µοναχού 

Βαρλαάµ. Στο έργο του “’Ανασκευή είς τά προστεθέντα τρία κεφάλαια ταῖς τελευταίαις 

έπιγραφαῖς του τρίτου τῶν τοὐ Πτολεµαίου αρµονικών”, ο Βαρλαάµ κατηγορεί τον Γρηγορά 

ότι οι συµπληρώσεις του αυτές στο έργο του Πτολεµαίου έρχονται σε πλήρη αντίθεση σε 

έξι συγκεκριµένα σηµεία µε το υπόλοιπο έργο και απόψεις του Πτολεµαίου και 

επιπρόσθετα ότι το κεφάλαιο, που δήθεν συµπλήρωσε ο Γρηγοράς, δεν προέρχεται από 

αυτόν διότι βρίσκεται ήδη σε παλαιότερα χειρόγραφα. Το κείµενο του Γρηγορά , 121

συµπληρωµένο µε σχόλια, έκδόθηκε αργότερα, από τον µαθητή του Ισαάκ Αργυρό. Άλλα 

µουσικά έργα του Γρηγορά που πρέπει να µνηµονευθούν εδώ είναι το: “Προσθήκη εἰς τὰ 

κεφάλαια τοῦ Πτολεµαίου”, το οποίο αναφέρεται σε µια επιστολή του στον Μιχαήλ 

Καλοειδά  και το: “Τὸ ἡρµοσµένον τοῦ ἀρµονικοῦ κανόνος τέλειον σύστηµα”, το οποίο 122

είναι ανέκδοτο. Πρόκειται για ένα σύντοµο εγχειρίδιο µουσικής το οποίο παραδίδεται 

στους κώδικες Paris. gr. 1846 στο φ. 185v, Vatic. Ross. gr. 16 στο φ. 239v, Vatic. gr. 209 

στο φ. 182 και Vatic. gr. 1693 στο φ. 159v. Το έργο αυτό πραγµατεύεται τη σχέση των 

αστεριών και των µουσικών διαστηµάτων και έπειτα εξηγεί τις βασικές έννοιες της 

διδασκαλίας των διαστηµάτων, ιδιαίτερα της πέµπτης. Τέλος, στο υπόµνηµά του στο “Περί 

ενυπνίων” τού Συνεσἰου, ασχολείται επίσης µε θεωρητικά ζητήµατα.  

Η θεωρητική διδασκαλία της µουσικής κατά τους παλαιολόγειους χρόνους του 

Βυζαντίου χαρακτηρίζεται από το έργο “‘Αρµονικά” του Μανουήλ Βρυεννίου, το οποίο όχι 

µόνο διασώθηκε σε µεγάλο αριθµό χειρογράφων άπὀ τόν 14ο αιώνα και έπειτα αλλά είχε 

ήδη µεταφραστεί στα λατινικά στο τέλος του 15ου αιώνα καθιστώντας το γνωστό στους 

 PLP, 22235.120

 Ίσως στην προσπάθεια αυτή του Γρηγορά να ενυπάρχει επανεπίδραση της αρχαιοελληνικής µουσικής 121

θεωρίας µέσω των αρἀβων θεωρητικών καί του Γρηγορίου Χιονιἀδη, επισκόπου Ταυρίδος.

 Νικηφόρος Γρηγοράς, η ζωή του, στο: http://ikee.lib.auth.gr/record/125261/files/GRI-2011-5975.pdf. 122

17/07/2019.
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λογίους της Δύσης. Ο Βρυέννιος στο πρώτο βιβλίο τών Ἁρµονικών έχει περιλάβει ένα 

µεγάλο µέρος τού “Περί µουσικής” του Αριστείδη Κοϊντιλιανού καθώς και αρκετά 

αποσπάσµατα από τον Βακχείο, τον Κλεονείδη και τον Παχυµέρη. Η αναφορά του στην 

Εισαγωγή τού Κλεονείδη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το κείµενο παρουσιάζει 

σηµαντικές αποκλίσεις ανάµεσα στο γνωστό κείµενο της Εισαγωγής, γεννώντας το 

ερώτηµα εάν ο Βρυέννιος είχε υπόψιν του κάποια εκτενέστερη εκδοχή της Εισαγωγής τού 

Κλεονείδη ή κάποια άλλη χαµένη πλέον πηγή. Το έργο του συµπεριλαµβάνει ένα είδος 

ιστορίας της µουσικής, η οποία χωρίζεται σε τρεις περιόδους από την εποχή πριν τον 

Πυθαγόρα έως και την εποχή του, αποβλέποντας προφανώς σε µια γενική σύνθεση των 

διαφόρων σχολών µουσικής της κλασικής ελληνικής περιόδου µε στόχο την χρήση της ως 

υπόβαθρο που θα υποστήριζε τη συνέχεια των θεωρητικών µορφών που πέρασαν από την 

Αρχαιότητα στο Βυζάντιο. Επιχειρεί στη συγγραφή του την σύγκριση ανάµεσα στην 

ορολογία των µουσικών καί των κανονικών από την πλευρά της Αρχαιότητος και των 

µελοποιών από την πλευρά του Βυζαντίου. Τα συγγράµµατα και η ενασχόληση µε την 

ανώτατης µορφής µουσική θεωρία και παιδεία στο Βυζάντιο θα κλείσουν µε τον κορυφαίο 

λόγιο του Ύστερου Βυζαντίου, τον νεοπλατωνικό Γεώργιο Γεµιστό Πλήθωνα (περίπου 

1355-1451). Στο πρόσωπο του Πλήθωνα στερεώνεται ένας από τους πιο σοβαρούς 

συνδετικούς κρίκους της  µεταβίβασης της αρχαιοελληνικής µουσικοθεωρητικής σκέψης 

στη δυτική Αναγέννηση. Από το ευρύτατο συγγραφικό έργο του λογίου της Πόλης και του 

Μυστρά, δεν έλειψε η µουσική. Η συγγραφή “Κεφάλαια ἄττα λόγων µουσικῶν” , 123

αποτελεί σύντοµη περίληψη και σχολιασµό µε βάση την πλατωνική θεώρηση του πρώτου 

βιβλίου “Περὶ µουσικῆς” του Αριστείδη Κοϊντιλιανού. Το πρώτο βιβλίο αναφέρεται στην 

Ρυθµική και την Μετρική, στα επόµενα όµως σε αντίθεση µε το έργο του Κοϊντιλιανού, ο 

Πλήθων δεν περιλαµβάνει ούτε κάνει λόγο για την µουσική σηµειογραφία. 

Η επισκόπηση αυτή της ιστορίας της ανώτατης µουσικής εκπαίδευσης στην 

ελληνική παιδεία θα κλείσει µε µια αναφορά σε ορισµένα ανώνυµα µουσικοθεωρητικά 

αποσπάσµατα της βυζαντινής περιόδου καθώς και κάποιες αναφορές σε λογίους οι οποίοι 

όπως µαρτυρείται από έµµεσες πηγές είχαν κάποια σχέση µε την µουσική θεωρία. Στον 

κώδικα Cod. Laur. Plat. 56, 1 του 13ου αιώνα υπάρχει µια ανεπίγραφη πραγµατεία για τις 

υποδιαιρέσεις του κανόνα,  τους αριθµητικούς λόγους δηλαδή των διαστηµάτων η οποία 

 Πλήθωνος, Νόµων Συγγραφή, σ. 28.123
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είναι  ανάλογη µε την Κατανοµή κανόνος του Ευκλείδη. Επίσης στον κώδικα Cod. Neap. Ill 

C 2 του 15ου αιώνα προέρχονται τα λεγόµενα “Excerpta neapolitana”, τα οποία φέρουν 

την επιγραφή Πτολεµαίου µουσικά. Πρόκειται για µια διαδοχή αποσπασµατικών 

κεφαλαίων από τον Αριστοτέλη, τον Αριστόξενο, τον Νικόµαχο, τον Κλεονείδη και τον 

Πτολεµαίο, αντανακλώντας απλά τα µουσικά ενδιαφέροντα εκείνης της περιόδου.  

Ο Μιχαήλ Ιταλικός , ρήτορας του 12ου αιώνα, διδάσκαλος της φιλοσοφίας και 124

ρητορικής. και αργότερα επίσκοπος Φιλιππούπολης, σεωεπιστολή του προς τον έφορο 

Θεοφάνη αναφέρεται µεταξύ άλλων και στη µουσική. Σε µιά άλλη του επιστολή προς τον 

ιατρό Λειψιώτη, αναφέρει επίσης ότι µελέτησε το έργο του Αριστείδη Κοϊντιλιανού. Ο 

Νικόλαος Μεσαρίτης, φαίνεται ότι είχε υπ’ όψιν του έργα, όπως τα ψευδο-Αριστοτέλεια 

Προβλήµατα και τα εγχειρίδια του Γαυδεντίου και του Νικοµάχου Γερασηνού. Ο διάκονος 

Ιωάννης Γαληνός στα σχόλιά του στην Θεογονία του Ησιόδου παραπέµπει στο τρίτο 

βιβλίο των Ἁρµονικῶν του Κλαυδίου Πτολεµαίου και σε άλλα σηµεία δείχνει στοιχειώδη 

γνώση της αρµονικής, παροµοίως και ο Μιχαήλ Εφέσιος. Στα σχόλια του Ιωάννη Τζέτζη 

στα Ἔργα καὶ ἡµέραι του Ησιόδου και στην Ἐξήγησίν του στην Ιλιάδα, βρίσκουµε χωρία 

δανεισµένα από τον Αριστόξενο και τον Αριστείδη Κοϊντιλιανό. Ο Ευστάθιος 

Θεσσαλονίκης επίσης δεν παραλείπει να χρησιµοποιεί παρόµοιες παραποµπές . Πηγές του 

ιεράρχη στον πρόλογο των σχολίων του στον Πίνδαρο απετέλεσαν τα έργα του 

Αριστοξένου, του Πτολεµαίου και του Ευκλείδου. Ο κώδικας Marc. gr. VI,3, που ήταν 

κάποτε κτήµα καρδηναλίου Βησσαρίωνος και εµπεριέχει το εγχειρίδιο αρµονικής και την 

Κατατοµὴ κανόνος ου Ευκλείδη, µαζί µε τα αντίστοιχα εγχειρίδια του Αριστοξένου και 

ορισµένα αποσπάσµατα Ῥυθµικῶν στοιχείων του Αλυπίου και του Γαυδεντίου. µαρτυρεί 

την ενασχόληση του σηµαντικότατου αυτού λογίου ανδρός και µε τα της µουσικής. Ένας 

ακόµη κώδικας που χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα, ο Marc. gr. VI,10, παραδίδει 

το εγχειρίδιο του Πτολεµαίου µε τα σχόλιατου Πορφυρίου, καθώς και τις πραγµατείες του 

ψευδο-Πλουτάρχου, του Αριστείδη Κοϊντιλιανού, του Ανωνύµου του Bellerman και του 

Βακχείου του Γέροντος. Τα έργα του Κλεονίδη, του Ευκλείδη, του Γαυδεντίου, του 

Θέωνος Σµυρναίου, του Αριστοξένου και του Πτολεµαίου παραδίδονται επίσης από τον 

κώδικα Vat. gr. 2338 λίγο νεώτερου χρονολογικά από τον µαρκιανό VI.3. Η σηµασία των 

τριών αυτών χειρογράφων είναι ιδιαίτερη για την ιστορία της θεωρητικής µουσικής του 

 Νέσσερης (2014) σ. 345.124
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Βυζαντίου, καθώς από τη µία αποτελούν τις αρχαιότερες πηγές των έργων αυτών και από 

την άλλη µαρτυρούν πως ο Μάξιµος Πλανούδης, ο Γεώργιος Παχυµέρης, ο Μανουήλ 

Βρυέννιος και ο Νικηφόρος Γρηγοράς αντιπαρέβαλαν τις γραφές τους και χρησιµοποίησαν 

τους κώδικες αυτούς ως πρότυπα για την σύνθεση και έκδοση νέωω κωδίκων µε σαφώς 

πληρέστερο περιεχόµενο. Ο Μιχαήλ Χωνιάτης ξεκινά µία κατήχησή του µε παροµοίωση 

εµπνευσµένη από τον χώρο της µουσικής ενώ ο Θεοφυλάκτος Αχρίδος περιγράφει όχι µόνο 

µε σαφήνεια τα διάφορα µέρη του βυζαντινού πολύαυλου οργάνου, αλλά και τα στάδια 

εκµάθησης του χειρισµού του. Τέλος ο Μάξιµος Πλανούδης αντιγράφοντας και εκδίδοντας 

τη δική του συλλογή από θεωρητικούς της µουσικής , έκανε το λάθος να το δανείσει, 125

χωρίς ποτέ να του επιστραφεί. Μετά την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι 

λόγιοι διεσπάρησαν στον Ελλαδικό, Βαλκανικό και Δυτικό χώρο. Στην Ανατολή, η 

αντιγραφή της λόγιας παραγωγής του Βυζαντίου συνεχίστηκε βέβαια ακατάπαυστα από 

διάφορους συλλέκτες, κωδικογράφους και µοναχούς, για να φθάσουµε πολύ αργότερα 

στην εποχή της τυπογραφίας και τον νεοελληνικό διαφωτισµό, στη νέα διάδοση της 

ελληνικής µουσικής θεωρίας, µε ένα µικτό έργο θεωρίας και πράξης της µουσικής, το 

“Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής”, του µητροπολίτη Χρυσάνθου εκ Μαδύτων , που 126

εκδόθηκε το 1832 στην Τεργέστη και αποτέλεσε την βάση για όλα τα επόµενα έως και 

σύγχρονα θεωρητικά συγρράµµατα της ελληνικής µουσικής. 

Βυζάντιο, ένας χωροχρόνος που εκτείνεται σε µια υπερχιλιόχρονη πορεία σε 

ολόκληρη τη Μεσόγειο, τη Μ. Ασία και τα Βαλκάνια, σε Ανατολή και Δύση. Η µουσική 

παιδεία δε θα µπορούσε να µην ακολουθήσει τις από τον 6ο π. Χ. αιώνα Πυθαγόρειες και 

αρχαιοελληνικές κατευθύνσεις. Οι λόγιοι του Βυζαντίου από τη µία, αντέγραψαν, 

σχολίασαν και εξέδωσαν τα κείµενα αυτά, τα διέσωσαν, τα διατήρησαν και τα διέδωσαν 

στους µαθητές τους, κατέχοντας µια επίσηµη κρατική ή µια ιδιωτική θέση διδασκαλίας. 

Αυτή είναι και η µέγιστη προσφορά τους. Οι Πατέρες της Εκκλησίας από την άλλη, 

ενσωµάτωσαν τις αρχαιοελληνικές φιλοσοφικοηθικές αξίες της µουσικής στους 

κατηχητικούς τους λόγους, ενισχύοντας µεν το χριστιανικό δόγµα σε βάρος της αρχαίας 

 N. G. Wilson, Οι λόγιοι στο Βυζάντιο, Αθήνα 1991, σ. 295.125

 Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Κριτική έκδοση υπό Γεωργίου Ν. 126

Κωνσταντίνου. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου 2007.
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θρησκείας, διατηρώντας όµως διαµορφωµένο µε βάση τις εκάστοτε κοινωνικές επιταγές 

την ουσία των αρχαίων διδασκαλιών. Η πρόσληψη των κλασικών κειµένων και η 

προσαρµογή στη σύγχρονη εποχή των Λογίων και των Πατέρων του Βυζαντίου σε 

Ανατολή και Δύση, διαφαίνεται ίσως, τουλάχιστον για τους µυηµένους, πιο ξεκάθαρα στα 

συγγράµµατα της Μουσικής τέχνης, της Μουσικής ως φιλοσοφίας αλλά και ως επιστήµης, 

διότι αυτό ήταν ανέκαθεν η Μουσική, ο κλάδος της νόησης και του πνεύµατος που 

εµπεριέχει όλους τους άλλους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 “Η µουσική είναι για τους µουσικούς”, είναι µια κλασική έκφραση που ακούµε όλοι 

λίγο πολύ στον εκπαιδευτικό χώρο ανεξαρτήτου βαθµίδος. Όντως η µουσική τέχνη και 

σπουδή των µουσικών οργάνων ή των τεχνικών του άσµατος απευθύνεται περισσότερο σε 

ένα ειδικό κοινό το οποίο ίσως διακρίνεται ταυτόχρονα για το ανεπτυγµένο µουσικό του 

αισθητήριο και αναλώνεται ως προς το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στη σπουδή των 

τεχνικών ζητηµάτων της µουσικής. Η Μουσική όµως, ως έννοια αλλά και ως φιλοσοφική 

ενασχόληση της ανθρώπινης διανόησης κατά την ελληνική Αρχαιότητα αλλά, η οποία 

έθεσε τους θεµέλιους λίθους και έστησε το µεγαλοπρεπές οικοδόµηµα του παγκοσµίου 

πνεύµατος, αλλά και στους χρόνους του Μεσαίωνα (ανατολικού/βυζαντινού και δυτικού), 

αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο της βασικής αλλά και της ανώτερης εκπαίδευσης. 

Μέσα από µία ιστορικοφιλολογική επισκόπηση της ανώτατης εκπαίδευσης στο Βυζάντιο 

και ειδικά της µουσικής εκπαίδευσης, η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να συµβάλλει ως 

συνοπτικό εγχειρίδιο του µουσικού κλάδου της Τετρακτύος, ο οποίος σπανίως ή µε 

ελάχιστες και ελλιπέστατες αναφορές διδάσκεται στην ιστορία της βυζαντινής 

εκπαίδευσης, καθώς ακολουθεί το πνεύµα του εναρκτήριου φραστικού δόγµατος. 

Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και τα 

συγγράµµατα της Ύστερης Αρχαιότητας εκφωνούν το προοίµιο του Βυζαντίου. Το “ήθος” 

στην Ελληνική µουσική θεωρία, οι επιρροές που άσκησε η αρχαία φιλοσοφία στους 

Πατέρες της Εκκλησίας της Ανατολής αλλά και της Δύσης, οι νεοπλατωνικές επιδράσεις 

στην βυζαντινή µουσική θεωρία µέσα από τον συµβολισµό και την αλληγορία στη 

Μουσική των Μεσαιωνικών χρόνων παρουσιάζονται στην ουσία του περιεχοµένου και της 

πολιτισµικής τους αξίας µέσα από την πρόσληψη των κλασικών συγγραµµάτων και 

συγγραφέων από την ανώτατη µουσική εκπαιδευτική βαθµίδα του Βυζαντίου. 
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