Καηά ηνλ Πινύηαξρν1 ν Αξρίινρνο 2 ηειεηνπνίεζε ηελ ξπζκνπνηία ζηελ επνρή ηνπ, επηλνώληαο γηα ηα πνηήκαηά
ηνπ ην ηξίκεηξν, απνηεινύκελν από επηά πόδεο ην ηεηξάκεηξν από νθηώ, θαη ην πέξαζκα από ηνλ έλα ξπζκό ζηνλ
άιιν. Τν εκηπεληάκεηξν ─U U ─ U U
πνπ ρξεζηκνπνηείην από απηόλ ζπρλά , νλνκάζηεθε αξρηιόρεην. Σ΄ απηό εμ΄
3
άιινπ ε θξνύζε ησλ εγρόξδσλ νξγάλσλ , ηα νπνία θπξίσο ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ ζπλνδεία ησλ απαγγειηώλ ησλ
ηξαγνπδηζηώλ , κε θάζε κέηξν ηεο πνίεζεο , πθίζηαην παξάιιεια κε ηελ απαγγειία ή ην άζκα ηνπ ηξαγνπδηζηή.
Οη ζπλζέηεο πξνζπαζνύζαλ κέζσ ηέηνησλ λεσηεξηζκώλ όπσο απηώλ ηνπ Αξρίινρνπ, λα πνηθίινπλ ην ήδε ππάξρνλ
ζύζηεκα ησλ ηξόπσλ θαη λα θαηαζηήζνπλ πην ελδηαθέξνληεο ηνπο ξπζκνύο.
Καλέλαο σζηόζν δελ ηόικεζε λα θαηαξγήζεη ην παιαηό ζύζηεκα ησλ ηεηξαρόξδσλ πνπ ζεσξείην ηεξό. Γη απηό θαη
όιεο νη αιιαγέο πνπ πεξηνξίζηεθαλ ζηνπο δύν κεζαίνπο θζόγγνπο ηνπ παιαηνύ ηεηξαρόξδνπ, εθηόο ηνπ δηαηνληθνύ
γέλνπο επέθεξαλ ην ρξσκαηηθό θαη αξγόηεξα ην ελαξκόλην. Υπήξραλ έηζη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ζπλδπάδνληαλ ηα
γέλε αλά δύν κεηαμύ ηνπο θαη αθόκε πεξηζζόηεξν, ζε λεσηεξηζηέο ζπλζέηεο , βξίζθνληαλ θαη ηα ηξία γέλε ζην ίδην
ηξαγνύδη.
Ωο επξεηήο ηνπ ελαξκνλίνπ γέλνπο ησλ Διιήλσλ θέξεηαη ν ιπκπνο1. Απηόο ήηαλ θαηά πάζα πηζαλόηεηα παιαηόηεξνο
ηνπ Θάιεηα αιιά λεόηεξνο ηνπ Τέξπαλδξνπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνύκε αξγόηεξα. Ο ιπκπνο άθκαζε από ην
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Φηιόζνθνο , βηνγξάθνο θαη ηζηνξηθόο . Γελλήζεθε ζηε Φαηξώλεηα ηεο Βνησηίαο ην 46/48 κ.Φ. θαη πέζαλε πηζαλόλ κεηά ην
120κ.Φ. Τα έξγα ηνπ δηαηξνύληαη ζε δύν κεγάιεο νκάδεο : ηνπο “Βίνπο Παξάιιεινπο” θαη ηα “Ζζηθά” ζηα νπνία ππάξρνπλ ζπρλέο
αλαθνξέο ζηε κνπζηθή. Υπάξρνπλ όκσο θαη δύν εθηεηακέλεο κειέηεο ηνπ εηδηθά γηα ηε κνπζηθή ε “Πεξί ηεο ελ Τηκαίσ
ςπρνγνλίαο”, πνπ πεξηέρεη ζρόιηα ζηηο κνπζηθέο ζεσξίεο ηνπ Πιάησλα ζηνλ Τηκαίο, θαη ν δηάινγνο “Πεξί κνπζηθήο” πνπ απνηειεί
κία πξαγκαηεία κε πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο θπξίσο κε ηελ ηζηνξία αιιά θαη ηε ζεσξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο. Οη
πιεξνθνξίεο ηνπ δηαιόγνπ έρνπλ αληιεζεί από δηαθνξεηηθνύο παιαηόηεξνπο απηνύ θηινζόθνπο θαη ζπγγξαθείο όπσο ηνλ Γιαύθν
ηνλ Ζξαθιείδε Πνληηθό, ηνλ Αξηζηόμελν, ηνλ Πιάησλα , ηνλ Αξηζηνηέιε θαη άιινπο. Τν γεγνλόο όηη πνιιέο από απηέο ηηο πεγέο
είλαη ηώξα ρακέλεο , θαζηζηά απηό ην βηβιίν έλα πνιύηηκν έξγν αλαθνξάο , ηδηαίηεξα γηα ηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο
κνπζηθήο θαη θαη΄επέθηαζε ηεο δπηηθνεπξσπατθήο.
2
(ηέινο 8νπ αηώλα – 645/640π.Φ.) ειεγεηαθόο θαη ζαηπξηθόο πνηεηήο από ηελ Πάξν ησλ Κπθιάδσλ. Σε απηόλ απνδίδνληαλ πνιιέο
θαηλνηνκίεο ζηε ξπζκνπνηία. Ζ ιέμε ξπζκόο(“ξπζκòο” ζηελ ησληθή δηάιεθην) εκθαλίδεηαη για ππώτη υοπά ζηνλ Αξρίινρν, αλ θαη
όρη κε ηε λεόηεξε ζεκαζία πνπ έρεη ζηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο. Ο ππώτορ ν νπνίνο κειέηεζε κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ην θαηλόκελν
ηνπ ξπζκνύ κε ηελ ζεκεξηλή ηνπ έλλνηα ήηαλ ν Απιστόξενορ(375/360- ; ).
Ο Αξρίινρνο ζεσξνύληαλ ν πξώηνο πνπ εηζήγαγε ηελ παραθαηαιογή (Πιοση. Περί κοσς. 1141 Α,28. Τξαγνπδηζκέλε απαγγειία κε
ζπλνδεία νξγάλνπ), πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν πξόγνλνο ηνπ ξεηζηηαηίβνπ, αιιά θαη ηελ ειεύζεξε ζπλνδεία ελόο
ηξαγνπδηνύ ζηελ θηζάξα (“θξνύζηλ ππό σδήλ”), αληί ηνπ νξγαληθνύ δηπιαζηάζκαηνο ηνπ θσλεηηθνύ κέξνπο. Ο Αξρίινρνο , επίζεο,
θαζηέξσζε ηελ ελαιιαγή ηξαγνπδηνύ θαη απαγγειίαο κε ζπλνδεία νξγαληθή ζε ηακβηθνύο ζηίρνπο.
Σηνλ Αζελαίν (ΗΓ΄, 627C,23) δηαβάδνπκε όηη ν Αξρίινρνο ππεξεθαλεπόηαλ πην πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πνιηηηθνύο αγώλεο,
παξά γηα ην πνηεηηθό ηνπ ηαιέλην.
3
Τα έγρνξδα όξγαλα ήηαλ πνιιά ζε ρξήζε ζηελ αξραία Διιάδα θαη δηέθεξαλ ζην ζρήκα, ην κέγεζνο, ηελ έθηαζε θαη ην όλνκα. Ζ
βαζηθή αξρή πνπ θπξηαξρνύζε ζρεδόλ ζε όια , ήηαλ όηη νη ρνξδέο εθηείλνληαλ θαη παίδνληαλ κε ηα δάθηπια ή κε πιήθηξν ζην
θελό (ηα όξγαλα δελ δηέζεηαλ βξαρίνλα ή ρέξη) θαη θάζε ρνξδή έδηλε έλαλ ήρν. Οη αξραίνη Έιιελεο δε γλώξηδαλ ηε ρξήζε
ηόμνπ(δνμαξηνύ). Γηα λα θάλνπλ ζαθή ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ εγρόξδσλ νξγάλσλ πξνζέθεπγαλ ζε δηάθνξνπο όξνπο όπσο:
θροσόκελα (από ην θξνύσ , θηππώ) ή έληαηα (ηελησκέλα). Ο Πνιπδεύθεο (IV, 58) δίλεη επίζεο ηνπο όξνπο : πιεηηόκελα (από ην
πιήηησ, ρηππώ) θαη επηπιεηηόκελα (από ην επη-πιήηησ, θηππώ πάλσ (ζηε ρνξδή)). Τα έγρνξδα ζα κπνξνύζαλ λα δηαηξεζνύλ ζε
δηάθνξεο θαηεγνξίεο νη θπξηόηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη νη αθόινπζεο : α) ε νηθνγέλεηα ηεο ιύξαο θαη ηεο θηζάξαο, ζηελ νπνία αλήθαλ
ε θόξκημ, ε θίζαξηο θαη ε βάξβηηνο. Τα όξγαλα απηά είραλ ρνξδέο ίζεο ζε κήθνο αιιά δηαθνξεηηθέο ζε πάρνο, όγθν θαη έληαζε.
Γηέθεξαλ ειαθξά κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηελ έθηαζε ηνπ ύςνπο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ ερείνπ, θ.η.ι. θαη παίδνληαλ είηε κε ηα
δάθηπια είηε κε ηε βνήζεηα ελόο πιήθηξνπ.
β)ε νηθνγέλεηα ηνπ ςαιηεξίνπ (από ην ςάιισ πνπ ζήκαηλε θηππώ κε ηα δάθηπια), ζηελ νπνία αλήθαλ θπξίσο όξγαλα μεληθήο
πξνέιεπζεο πνπ παίδνληαλ κόλν κε ηα δάθηπια. Τα όξγαλα απηήο ηεο νηθνγέλεηαο νλνκάδνληαλ επίζεο επηςαιιόκελα θαη
ςαιηηθά. Σε απηή ηελ νηθόγέλεηα αλήθαλ θπξίσο, εθηόο από ην ςαιηήξην ην ίδην , ε κάγαδηο, ε πήθηηο, ε ζακβύθε, θαη ν θνίλημ ή
θνηλίθηνλ ή ιπξνθνίλημ. Φαίλεηαη όηη ηα όξγαλα απηά δελ είραλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο θαη απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ
πνιινί αξραίνη ζπγγξαθείο ζπρλά ηα ζπλρένπλ.Σ΄απηή ηελ θαηεγνξία αλήθαλ θαη άιια δύν όξγαλα ειιεληθήο θαηαγσγήο. Τν
επηγόλεηο θαη ην ζηκίθηο. Σηελ ίδηα νηθνγέλεηα αλήθαλ θαη όξγαλα κε ρνξδέο δηαθνξεηηθνύ κήθνπο όπσο ην ηρίγωλο .
γ)ε νηθνγέλεηα ηνπ ιανύηνπ (όξγαλα κε βξαρίνλα ή ρέξη) πνπ εθπξνζσπείηαη κόλν από ην ηρίτορδο απνηειεί κία απνκνλσκέλε
κάιινλ πεξίπησζε.
Τα όξγαλα ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ιύξαο-θηζάξαο είραλ έλα κάιινλ πεξηνξηζκέλν αξηζκό ρνξδώλ , πνπ ζπάληα μεπεξλνύζε ηηο
δώδεθα, ελώ εθείλα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ςαιηεξίνπ είραλ πάληα κεγάιν αξηζκό ρνξδώλ (κέρξη ζαξάληα). Απηά ηα όξγαλα
νλνκάδνληαλ ποιύτορδα , ηδηαίηεξα από ηνλ Πιάησλα πνπ ηα θαηαδίθαδεη (Πνιηη. Γ΄ 399D). Ο Αξηζηόμελνο ηα ιέεη “έθθσια
όργαλα” δειαδή μέλα (FHG ΗΗ, 286, απόζπ. 64. Αζελ. Γ΄, 182F,80). Τέηνηα ήηαλ ν θνίλημ, ε πήθηηο , ε κάγαδηο , ε ζακβύθε, ην
ηξίγσλν, ν θιεςίακβνο , ν θηλδαςόο θαη ην ελλεάρνξδν.
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660-620π.Φ. Οη απινδηθνί ηνπ λόκνη πνπ ήηαλ γξακκέλνη γηα ηξαγνύδη θαη απιό, αλήθαλ ζην ελαξκόλην γέλνο. Ο
ιπκπνο1 όρη κόλν έδσζε κέζα από ηνπο λόκνπο ηνπ ζπνπδαηόηεηα θαη αμία ζηνλ απιό θαη ηελ θηζάξα, αιιά
επθηλεζία θαη δσληάληα ζηε κνπζηθή κέζσ ηεο ζεκαληηθώλ ξπζκηθώλ θαηλνηνκηώλ. Aλάκεζα ζε άιια επηλόεζε
ξπζκνύο ζηνπο νπνίνπο ε ζέζε2 θαη ε άξζε δεκηνπξγεί ηελ ζρέζε δύν πξνο ηξία, όπσο ζηνπο Παηάλεο (─UUU ή
UUU─) θαη ζηνλ θξεηηθό (─U─), ελώ ζηνπο παιαηόηεξνπο ξπζκνύο πξνέθππηε ε ζρέζε έλα πξνο δύν. Ο ιπκπνο
ζεσξείηαη επίζεο σο
ν δεκηνπξγόο ηεο “θαιήο κνπζηθήο” (απηήο πνπ εμεπγελίδεη ηνπο αλζξώπνπο) ζηελ αξραία Διιάδα.
Οη κεισδίεο ηνπ, όπσο θαίλεηαη , ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ επνρή ηνπ Πιάησλα3 θαη ηνπ Αξηζηνηέιε4.
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Οιπκπνο από ηε Μπζία ηεο Μ.Αζίαο. Σπρλά ζπγρέεηαη κε ηνλ ζπλώλπκν ηνπ κνπζηθό από ηελ Φξπγία, καζεηή ηνπ Μαξζύα πνπ
αλήθεη ζηελ ηξηάδα ηεο θξπγηθήο κνπζηθήο (Όαγληο , Μαξζύαο , ιπκπνο). Γεληθά κπνξεί λα εηπσζεί πσο ν ιπκπνο ππήξμε ε
πξώηε θύξηα κνξθή ζηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο , έηζη πνπ “ ε πξνέιεπζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο λνκηθήο κνύζαο
λα απνδίδεηαη ζε απηόλ”(Σσηήξηρνο ζηνλ Πινπη. Περί κοσζ.1141Β,29). Υπήξμε ν αξρεγόο, ν ηδξπηήο ή ζεκειησηήο ηεο ειιεληθήο
κνπζηθήο.
2
Έρνπλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ζεκαζία πνπ έρνπλ νη όξνη ζήκεξα.
Ο Αξηζηείδεο (Μb 31, R.P.W.-Η.31) θαζνξίδεη : “άξζε είλαη κία θίλεζε πξνο ηα πάλσ ελόο κέξνπο ηνπ ζώκαηνο θαη ζέζε κία
θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ ηδίνπ κέξνπο”.
Ζ ζέζης νλνκαδόηαλ ζηα παιηά ρξόληα επίζεο βάζης (από ην ξήκα βαίλσ). Ο Αξηζηόμελνο κεηαρεηξηδόηαλ ηνλ όξν ο άλω τρόλος ή
απιά ηο άλω γηα ηελ άξζε θαη ο θάηω τρόλος ή ηο θάηω γηα ηε ζέζε. Οη όξνη απηνί ηειηθά αληηζηξάθεθαλ, όηαλ νη Έιιελεο
αλαθέξνληαλ ζηελ άξζε θαη ζέζε ηεο θσλήο (αλύςσζε θαη ηνληζκό ηεο).
3
Πιάησλ (429/427- 347π.Φ. πεξ.). Ο κεγάινο θηιόζνθνο ζπνύδαζε κνπζηθή κε ηνλ Γξάθνληα ην Αζελαίν θαη ηνλ Μέηειιν
ηνλ
Αθξαγαληίλν (Πινπη. Περί κοσζ. 1136F, 17). Δίρε όκσο επεξεαζηεί ηδηαίηεξα από ηηο αξρέο ηνπ Γάκσλα γηά ηελ εζηθή αμία ηεο
κνπζηθήο, θαη δηαηήξεζε γη απηόλ βαζύ ζεβαζκό. Ο Πιάησλ αλαγλώξηδε ηελ Ππζαγνξηθή δηαηνληθή αξκνλία , όπσο ζρεκαηίδεηαη
κε ζπκθσλίεο θαη ζαύκαδε ηνλ ππζαγόξεην θαζνξηζκό ησλ δηαζηεκάησλ κε αξηζκεηηθνύο ιόγνπο. Θεσξνύζε ηελ δσξηθή αξκνλία
σο ηελ θαηεμνρήλ ειιεληθή ζε ραξαθηήξα θαη πνηόηεηα αξεηήο (δερόηαλ ηε ρξήζε κόλν ηεο θξπγηθήο γηα ηνπο λένπο πνιεκηζηέο).
Θα κπνξνύζε θαλείο θαη΄αξρήλ λα πεί , όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εγθπθινπαίδεηα ηνπ Σόισλα Μηραειίδε( ζει 252, 14γξ.) όηη ν
Πιάησλ σο κνπζηθόο ήηαλ πηζηόο ζηελ παξάδνζε , νξζόδνμνο , αδηάιιαθηνο θαη ζπληεξεηηθόο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ. Καη βεβαίσο
ζπκθσλνύκε θαη΄αξρήλ απνιύησο κε όζα παπακάτω αλαθέξεη ν Μηραεηιίδεο : “ Ο Πιάησλ πίζηεπε βαζηά πσο ε κνπζηθή είλαη
κηα ζετθή ηέρλε, πνπ κπνξεί λα ρξεζεκνπνηεζεί σο απνηειεζκαηηθό κέζν παηδείαο. Σηνλ Φαίδωλα (XXXVI, 85E) ιέεη όηη ε
αξκνλία είλαη θάηη ην αόξαην θαη άπιν, θάηη παλέκνξθν θαη ζείν ζηελ θαιά ρνξδηζκέλε ιύξα. Λεπηνκεξεηαθή έθζεζε ησλ
απόςεώλ ηνπ βξίζθεηαη ζηνπο Νόκοσς , ηδηαίηεξα ζην δεύηεξν βηβιίν. Τν αθόινπζν απόζπαζκα ζπλνςίδεη κε ιίγα ιόγηα ηελ
άπνςή ηνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο (Β΄, 656D-E) : “δελ επηηξέπεηαη ζ΄νπνηνλδήπνηε θαιιηηέρλε, δσγξάθν ή
ζ΄νπνηνλδήπνηε άιινλ αζρνιείηαη κε ζρήκαηα(εηθόλεο) θαη άιια παξόκνηα ή κε νηηδήπνηε αθνξά ηε κνπζηθή γεληθά , λα
θαηλνηνκεί ή λα παξαβιέπεη ηελ παξάδνζε (ηα παηξνπαξάδνηα)”. Ο Πιάησλ επηζεκαίλεη επίζεο ηελ εζηθή αμία ηεο κνπζηθήο θαη
ζπδεηεί ηελ εζηθή αμία νξηζκέλσλ αξκνληώλ θαη ξπζκώλ ζηελ Ποιηηεία (Γ΄, 389Β-400C ήζος θαη αρκολία). Αληηηίζεηαη ζηε
ζπγθερπκέλε αλάκεημε ησλ γελώλ , ζηε ρξήζε ησλ “πνιπρόξδσλ” θαη “πνιπαξκνλίσλ” νξγάλσλ θαη ζε θαζεηί πξνζπνηεηό,
ππεξβνιηθά εθιεπηηζκέλν θαη αδηθαηνιόγεηα πεξίπινθν. Σπκβνπιεύεη ηελ απνθπγή ηεο εηεροθωλίας ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηώλ (Νόκοη, Ε΄812D). Τε θηινζνθηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηε κνπζηθή εθζέηεη ν Πιάησλ θαη ζηνλ Τηκαίο. Αλαθνξέο ζηε κνπζηθή
βξίζθνληαη επίζεο ζηνλ Πρωηαγόρα , ζηνλ Λάτε , ζηνλ Φαίδωλα , ζηολ Κρίηωλα , ζηνλ Αιθηβηάδε θ.η.ι.”
Γηπιίδνληαο όκσο ηηο ηειεπηαίεο απόςεηο ηνπ Πιάησλα, ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην λα δεηά ύπαξμε αηηίαο ζηελ
νπνηδήπνηε
ρξεζηκνπνίεζε ζύλζεησλ κέζσλ δηαπαηδαγώγεζεο , είλαη θαη θαιό θαη αγαζό γηα ηνλ παηδεπόκελν κηα πνπ ηνλ νδεγεί αξκνληθά ,
κε ζηγνπξηά ζηνλ επηδησθόκελν ζηόρν δίρσο λα ηνλ επηβαξύλεη αδηθαηνιόγεηα. ζνλ αθνξά ζηελ εκκνλή ηνπ ζηα παηξνπαξάδνηα,
εάλ απηό έρεη λα θάλεη κε ηελ γλώζε ηεο ηζηνξίαο ελόο ιανύ, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε νπνηαδήπνηε πξόνδόο ηνπ, πξάγκα
πνπ πηζηεύνπκε όηη ζαθώο ζπλάγεηαη από ηα γξαθόκελά ηνπ, ηόηε καο βξίζθεη απνιύησο ζύκθσλνπο. Τέινο ζρεηηθά κε ηελ
ζπκβνπιή ηνπ Πιάησλα γηα ηελ απνθπγή ηεο εηεξνθσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζα πξέπεη λα πιεξνθνξήζνπκε ηνλ, θαηά
ηα άιια ηίκην θαη εηιηθξηλή όζνλ αθνξά ηελ ζεκαληηθόηαηε εξγαζία ηνπ, θν Μηραειίδε, όηη ε ζπκβνπιή απηή απνηειεί ην πξώην
ζηάδην κύεζεο ησλ παηδηώλ ζηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο σήμεπα. Δμ΄άιινπ παξαπάλσ γξάθεηαη ζαθώο όηη ν Πιάησλαο αληηηίζεηαη
ζε νηηδήπνηε αδηθαηνιόγεηα πεξίπινθν. Έηζη ε ρξήζε ηεο εηεξνθσλίαο ζηα πξώηα ζηάδηα κύεζεο ησλ παηδηώλ ζηελ ηέρλε ηεο
κνπζηθήο , κπνξεί δίρσο άιιν λα ινγηζηεί σο αδηθαηνιόγεηα πεξίπινθε.
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Γελλήζεθε ζηα Σηάγηξα (ή Σηαγείξα) ηεο Φαιθηδηθήο θαη πέζαλε ζηε Φαιθίδα Δπβνίαο. Υπήξμε καζεηήο ηνπ Πιάησλα ζηελ
Αθαδεκία ζηελ Αζήλα , όπνπ αξγόηεξα θαη δίδαμε. Έκεηλε θνληά ζηνλ Πιάησλα 20 πεξίπνπ ρξόληα , σο ην ζάλαηό ηνπ ην 347. Τν
343, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Φηιίππνπ, έγηλε δάζθαινο ηνπ Αιέμαλδξνπ. Γύξηζε ζηελ Αζήλα ην 335 θαη ίδξπζε ηε ζρνιή
ηνπ, ην Λύθεηολ, πνπ αξγόηεξα νλνκάζηεθε Περίπαηος . Τν 323 απνζύξζεθε ζε θηήκα ηνπ ζηε Φαιθίδα, όπνπ πέζαλε έλα ρξόλν
αζξγόηεξα ην 322π.Φ.
Ο Αξηζηνηέιεο αλαιύεη ηξείο απόςεηο γηα ηελ απνζηνιή ηεο κνπζηθήο θαη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζηνπο
λένπο.
(α) “παηδεηάο έλεθα θαη αλαπαύζεσο”(γηα επραξίζηεζε θαη αλάπαπζε)
(β) “….πξνο αξεηήλ ηη ηείλεηλ ηελ κνπζηθήλ…. Καη ην ήζνο πνηόλ ηη πνηείλ” (γηαηί κπνξεί λα αζθήζεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηε
δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα).
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Σε απηόλ απνδίδνληαη πνιιέο επηλνήζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη: “Πνιπθέθαινο”1, “Αξκάηεηνο”2 θαη νη ζξελεηηθνί
λόκνη θαζώο θαη ν δίαπινο . Ο ιπκπνο εηζήγαγε ζηνπο έιιελεο ηελ νξγαληθή κνπζηθή (ηα θξνύκαηα) θαη αθόκα θαη
απηή ηελ ιπδηθή αξκνλία.
πσο αληηκεησπίδεηαη θάζε θαηλνηνκία, αλαθέξεη ν Weizmann ζην βηβιίν ηνπ “Ζ ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιεληθήο
κνπζηθήο” (ζ.24), έηζη θαη νη γεκάηεο ζπλαίζζεκα κεισδίεο ηνπ Οιύκπνπ θαηαριεπάζζεθαλ από ηνλ Αξηζηνθάλε 3
ζηνπο Ιππείς.
Θα πξέπεη εδώ λα εθθξάζνπκε ηηο εύινγεο αληηξξήζεηο καο σο πξνο ην ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ην
ρηνύκνξ ηνπ θσκσδηνγξάθνπ. Ο Αξηζηνθάλεο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη ηελ θαιηθαηνύξα ηνύ ππνθεηκέλνπ ηνπ,
αιινηώλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κε ηξόπν ππεξβνιηθό πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ην δεηνύκελν γη΄απηόλ πνπ είλαη ην
θαιώο ελλννύκελν ρηνύκνξ.
Έλαο θσκσδηνγξάθνο όπσο θαη θάζε ζπγγξαθέαο κέζα απ΄ηα θείκελά ηνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνηππώλεη κε
ηξόπν γιαθπξό ηηο απόςεηο ηνπ. Σε θακία πεξίπησζε όκσο “ριεπάδνληαο” , όπσο αηπρώο αλαθέξεη ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν ν Weizmann.
Οη ανηδνί ζηελ αξραία Διιάδα ζεσξνύληαλ ζεβαζηά πξόζσπα απ΄όινπο θαη ζπρλά απνθαινύληαλ “ζεία” : Οκ. Οδ.
δ17 : “θαη αλάκεζά ηνπο ν ζείνο ανηδόο ηξαγνπδνύζε κε ζπλνδεία θόξκηγγαο”. Έηζη κέζσ ηνπ ηξόπνπ ηνπ ζέκαηνο θαη
(γ) “πξνο δηαγσγήλ … θαη πξνο θξόλεζελ” ( γηαηί κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαλνεηηθή θαη αηζζεηηθή απόιαπζε θαη
θαιιηέξγεηα).
Σηηο απόςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε πνπ δηαθξίλνληαη από θηιειεύζεξν πλεύκα, δηαηεξνύληαη νη αξρέο ηνπ Πιάησλα.
Σηνλ Αξηζηνηέιε απνδίδνληαη ηα Προβιήκαηα, ησλ νπνίσλ όκσο ακθηζβεηείηαη ε απζεληηθόηεηα. Οη πεξηζζόηεξνη σζηόζν από
ηνπο κειεηεηέο ζπκθσλνύλ όηη ην πιηθό ησλ Προβιεκάηωλ πξνέξρεηαη από ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηε ζρνιή ηνπ. Τα Προβιήκαηα
πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή , πξαγκαηεύνληαη ζέκαηα αθνπζηηθήο , ζπκθσληώλ , θηινζνθίαο , κνπζηθήο αηζζεηηθήο θ.η.ι., θαη
δηαηξνύληαη ζε δύν κεγάια ηκήκαηα.: (α) Όζα περί θωλής β) Όζα περί αρκολίαλ.
Τα Μοσζηθά Προβιήκαηα εθδόζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνλνινγίεο ζηα ειιεληθά, γαιιηθά, ηηαιηθά, αγγιηθά θαη άιιεο
γιώζζεο απνηειώληαο πιηθό κειέηεο γηα πνιινύο κειεηεηέο αλά. ηνλ θόζκν.
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Νόκνο απιεηηθόο πξνο ηηκήλ ηνπ Απόιισλα. Μεξηθνί ζπγγξαθείο απέδηδαλ ηνλ πνιπθέθαιν λόκν ζην καζεηή ηνπ Οιύκπνπ
Κξάηε. Ο Πξαηίλαο ηνλ απέδηδε ζηνλ ιπκπν ην λεόηεξν, ελώ , ζύκθσλα κε κία παξάδνζε, απνδηδόηαλ ζηελ Αζελά.
Ολνκαδόηαλ πνιπθέθαινο , γηαηί ε κεισδία ηνπ κηκήην ηνπο ζπξηγκνύο ησλ θηδηώλ ζηα θεθάιηα ησλ Γνξγόλσλ, πνπ ζξελνύζαλ
γηα ηνλ απνθεθαιηζκό ηεο αδειθήο ηνπο Μέδνπζαο από ηνλ Πεξζέα.
2
Νόκνο απιηηηθόο εθηεινύκελνο ζε κάρε κε πνιεκηθά άξκαηα ή ζε αξκαηνδξνκεία , κε ζθνπό λα εκπλεύζεη ηνλ ελζνπζηαζκό ζε
απηνύο πνπ ιάβαηλαλ κέξνο.
3
Γελλήζεθε ζηνλ Αζελατθό δήκν Κπδαζελαίσλ πεξίπνπ ην 450 θαη πέζαλε ην 385. Γλσξίδνπκε όηη ην 427, πνιύ λένο αθόκα ,
έγξαςε ηελ πξώηε ηνπ θσκσδία Γαηηαιής (Σπκπνζηαζηέο), θεξδίδνληαο δεύηεξν βξαβείν. Σρεηηθά κε ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή
γλσξίδνπκε ειάρηζηα πξάγκαηα. Δίλαη πηζαλό όηη πέξαζε ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ζηελ εμνρή , γη απηό έηξεθε ηδηαίηεξε ζηνξγή γηα
ηελ αγξνηηθή δσή.
Από ηηο θσκσδίεο ηνπ ζώδνληαη 11 νιόθιεξεο: Αταρλής(425), Ιππής(424), Νεθέιαη(423), Θεζκοθορηαδοσζαη(411), Βάηρατοη(405),
Δθθιεζηάδοσζαη(392), θαη Πιούηος (388).
Τίπνηε δπζηπρώο δε ζώζεθε από ηε κνπζηθή ηνπ θαη πξέπεη έηζη , λα θαηαθεύγνπκε ζηελ πινύζηα θαη πνιύκνξθε ξπζκνπνηία
ηνπ θαη ζηελ πνηεηηθή ηνπ γιώζζα , πνπ είλαη ζπρλά γεκάηε από ζπηλζεξνβόιν πλεύκα , γηα λα θαληαζηνύκε πσο κπνξνύζε λα
είλαη ν ραξαθηήξαο ηεο κεινπνηίαο ηνπ. Ο Gevaert, ζε κηα ελζνπζηώδε εθηίκεζε ησλ κνπζηθώλ ηθαλνηήησλ ηνπ Αξηζηνθάλε,
ππνζηεξίδεη όηη δείρλεη κηα αζύγθξηηε επρέξεηα ζηελ αθνκνίσζε ηεο ηερληθήο ησλ πξνεγνύκελσλ. Πνιιέο από ηηο ππάξρνπζεο
θόξκεο ιπξηθήο ζύλζεζεο θαη παξαδνζηαθήο κνπζηθήο (όπσο νη αξρηιόρεηεο επσδέο , δεκνηηθά ηξαγνύδηα , ύκλνη , ζρόιηα θ.η,ι.)
ζπλαληώληαη ζηα έξγα ηνπ θαη ππόθεηληαη ζε κίκεζε θαη επεμεξγαζία κε ζπάληα ηειεηόηεηα.
Πνιιέο ιπξηθέο ζηξνθέο δίδνληαη από ηνλ Αξηζηνθάλε ζην ρνξό ή θάπνηε , επίζεο , ζε θύξηνπο ραξαθηήξεο κόλν, ή ζε ιπξηθό
δηάινγν κε ρνξό. Γηα ηνλ Gevaert θαη άιινπο κειεηεηέο ε κεζαία πεξίνδνο ησλ θσκσδηώλ ηνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπ ξληζεο θαη
ηνπο Βάηξαρνπο , αληηπξνζσπεύεη ην απνθνξύθσκα ηεο ηέρλεο ηνπ. Οη Βάηξαρνη , ηδηαίηεξα είλαη ίζσο ε πινπζηόηεξε θαη
κνπζηθόηεξε από όιεο ηηο θσκσδίεο ηνπ. Θα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ εηδηθά ν ιπξηθόο δηάινγνο ηεο πξώηεο παξόδνπ αλάκεζα
ζηνλ Γηόλπζν θαη ην ρνξό, θαη νη σξαίνη θαη εληππσζηαθνί ηέζζεξεηο ύκλνη ηεο δεύηεξεο παξόδνπ ζηνλ Γηόλπζν, ζηελ Παιιάδα
Αζελά, ηε Γήκεηξα θαη ηνλ Ίαθρν. Ζ ηξηπιή αηζζεηηθή αληίζεζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηα ελζνπζηαζηηθά θαη εύζπκα
ηξαγνύδηα ζηνλ Γηόλπζν θαη ηνλ Ίαθρν από ηε κία θαη ζηνλ εθθξαζηηθό ύκλν ζηελ Αζελά θαη ην αγξνηηθό ηξαγνύδη ζηε Γήκεηξα
από ηελ άιιε, απνηειεί αδηάςεπζηε καξηπξία ηνπ κνλαδηθνύ ηαιέληνπ ηνπ. Θα κπνπξνύζαλ βεβαίσο λα αλαθεξζνύλ αθόκα θαη
άιιά δείγκαηα-κάξηπξεο ηηο ηέρλεο ηνπ , όπσο ελδεηθηηθά ηα σξαία ιπξηθά ηξαγνύδηα από ηηο Νεθέιεο. Απηό όκσο πνπ ζα πξέπεη
λα παξαηεξήζνπκε είλαη όηη ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ θσκσδίεο ην θαζαξά κνπζηθό ζηνηρείν πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά , ελώ ε όξρεζε
γίλεηαη ν θύξηνο ζπληειεζηήο ζηα ηληεξινύδηα. Δμ αηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη ζπρλά ζαηηξίδεη κε νμύηεηα ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηνπο
κνπζηθνύο ηεο “πξσηνπνξίαο” ηνπ 5νπ αηώλα , κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ζπληεξεηηθόο κνπζηθόο. Πξέπεη εδώ λα
ζπκπιεξώζνπκε όηη επαηλνύζε ζεξκά ηα κέιε ηνπ Σνθνθιή, αιιά δελ έδεηρλε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε πξνο ηε κνπζηθή ηνπ Δπξηπίδε.
Σην ζεκείν απηό ζα παξαζέζνπκε απηνύζηα ηε θξάζε από ηελ Δγθπθινπαίδεηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Μνπζηθήο ηνπ Σόισλα
Μηραειίδε, πνπ ζην ηέινο ηνπ ιείκκαηνο ηνπ Αξηζηνθάλε γξάθεη: “Ωο ιπξηθόο ζπλζέηεο ήμεξε πσο λα ζπκβηβάδεη ηνλ ηδεαιηζκό
κε ην ξεαιηζκό θαη νη θσκσδίεο ηνπ αληαλαθινύλ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο επνρήο ηνπ, ηόζν ζηε δσή όζν θαη ζηε
κνπζηθή.”
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ηνπ ήζνπο κε ην νπνίν εθθξάδαλ ηελ ηέρλε ηνπο , έζηξεθαλ ηνλ λνπ θαη ηελ ςπρή ησλ αθξναηώλ ηνπο ζηελ ίδηα ηνπο ηε
θύζε, δσνγνλόληαο ηελ ςπρή θαη ηέξπνληαο ην πλεύκα ηνπο. Οη ανηδνί ήηαλ ζπρλά πνηεηέο , ζπλζέηεο θαη
ηξαγνπδηζηέο.
Πξνζιακβάλνληαλ ή πξνζθαινύληαλ ζε παιάηηα όπνπ ηξαγνπδνύζαλ ζπλνδεία νξγάλνπ επηθά ηξαγνύδηα θαη ηα
θαηνξζώκαηα ησλ εξώσλ.
Ο Γεκόδνθνο1 ππήξμε έλαο θεκηζκέλνο ηνπ είδνπο πνπ έδεζε ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά Αιθίλννπ ζην λεζί ησλ
Φαηάθσλ(Κέξθπξα). Άιινη αλάινγεο θήκεο ππήξμαλ ν Φήκηνο ζηελ Ηζάθε θαη ν Θάκπξηο2 ζηε Θξάθε.
Τα ηεξά , όζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο θαη ηελ αηζζεηηθή αμία ηνπο , ηξαγνύδηα ησλ ανηδώλ, ζπλδεδεκέλα θαη
εκπνηηζκέλα κε ηελ θηινζνθία ηνπ ιανύ απνηέιεζαλ ην πξσηνγελέο πιηθό ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ.
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Έλαο από ηνπο αξραηόηεξνπο επηθνύο ηξαγνπδηζηέο. Ήηαλ ηπθιόο θαη αλαθέξεηαη ζηελ Οδύζζεηα (η 44 θε.) σο ηξαγνπδηζηήο
ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά Αιθίλννπ πνπ ηξαγνύδεζε θαηά παξάθιεζε ηνπ Οδπζζέα πξνθαιώληαο ηνπ κεγάιε ζπγθίλεζε.
Αλαθνξά ζην πξόζσπό ηνπ γίλεηαη θαη ζην βηβιίν Σσλαγωγή ηωλ ελ κοσζηθή ηνπ Ζξαθιείδε Πνληηθνύ. Δθεί αλαθέξεηαη όηη ν
Γεκόδνθνο ηξαγνύδεζε ηελ θαηάιεςε ηεο Τξνίαο θαη ηνπ γάκνπο ηεο Αθξνδίηεο θαη ηνπ Ζθαίζηνπ.
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Μπζηθόο ανηδόο από ηε Θξάθε. Ήηαλ ν όγδννο επηθόο πνηεηήο πξηλ απ΄ηνλ κεξν θαη έδεζε ζηελ απιή ηνπ Δπξύηνπ, βαζηιηά
ηεο Οηραιίαο. Ο Ζξαθιείδεο Πνληηθόο αλαθέξεη όηη ν Θάκπξηο μερώξηδε γηα ηελ νκνξθηά θαη ηελ κεισδηθόηεηα ησλ ηξαγνπδηώλ
ηνπ, θαη όηη ζπλέζεζε ηελ ηζηνξία ηνπ πνιέκνπ ησλ Τηηάλσλ θαη ησλ Θεώλ.
Καηά ηνλ Γηόδσξν Σηθειηώηε, ζηνλ Θάκπξη απνδηδόηαλ ε πξνζζήθε ηεο ρνξδήο “παξππάηε” θαη ζύκθσλα κε άιινπο, ε
αλαθάιπςε ηεο δσξηθήο αξκνλίαο.
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