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Α

ν υπήρχε μια τέχνη που να πάρει το βραβείο του φιλοσοφικού αινίγματος
αυτή θα ήταν η μουσική. Σε αντίθεση με τη ζωγραφική ή τη γλυπτική, δεν
καταλήγει σε ένα φυσικό αντικείμενο. Σε αντίθεση με τη λογοτεχνία και το
δράμα, η ορχηστρική μουσική δεν έχει σημασιολογική αξία. Ωστόσο, κάθε

τόνος, μελωδία, θέμα ή συμφωνία είναι πλούσια σε μεταφυσική σημασία.
Η μουσική έχει μια τεράστια ικανότητα να προκαλεί συναίσθημα - χαρά, θλίψη, ευλάβεια,

σεβασμό, θάρρος, πατριωτισμό κ.ά. Η θεραπευτική της δύναμη είναι αναμφισβήτητη και η
μουσική μπορεί να είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά σημεία εισόδου σε ιερές εμπειρίες.
Ο Κικέρων ισχυρίστηκε ότι η μουσική θα μπορούσε να επιστρέψει τον άνθρωπο στον
χαμένο παράδεισο και ότι ήταν μια κοινωνία με τη Θεία Αλήθεια. Οι αρχαίοι Έλληνες
πίστευαν ότι η μουσική ήταν μια έκφραση της λαχτάρας του ανθρώπου να συμμετάσχει
στην αρμονία της «μουσικής των σφαιρών». Συμμετέχοντας σε αυτήν την ουράνια
αρμονία, η μουσική θα μπορούσε να προκαλέσει πνευματική αρμονία της ψυχής.
Σήμερα βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο, και μπορούμε να καταλάβουμε με σαφήνεια
πόσο μακριά από τη φύση, την αρμονία και την ισορροπία έχουμε φτάσει. Ίσως το χάος που
Σήμερα στρέφουμε την πλάτη μας στα παράθυρα της αιωνιότητας και τα αγνοούμε. Στη
γρήγορη ζωή μας, κάθε μορφή τέχνης που είναι στη μόδα γίνεται δημοφιλής. Τι είναι αυτό που
μας προσελκύει σε οποιαδήποτε μορφή μουσικής; Για μερικούς είναι οι στίχοι, για μερικούς
είναι ο ρυθμός, για πολλούς είναι η διάθεση εκείνη τη στιγμή, που είναι παροδική όπως η
σύγχρονη μουσική.
Σε σύγκριση με τη σύγχρονη μουσική, η κλασική μουσική αντέχει στη δοκιμασία του
χρόνου. Ένα ποπ τραγούδι που είναι σήμερα Νο1 hit, νομίζετε θα το θυμούνται σε τριακόσια
χρόνια; Σε αντίθεση με τις συνθέσεις του Μπετόβεν, που εξακολουθούν να παίζονται σε
συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι οι κλασικές συνθέσεις

Μετά από 40

editorial

βλέπουμε σήμερα στον κόσμο είναι απλώς μια αντανάκλαση μιας εσωτερικής διαταραχής.

συνεχόμενα
χρόνια έκδοσης
του περιοδικού
Νέα Ακρόπολη
συνεχίζουμε
να αναζητούμε
τη φιλοσοφική
λίθο…

είναι σε θέση να κρατάνε αμείωτη την προσοχή μας, ακόμη και αν η διάρκεια τους είναι
αρκετές ώρες, σε αντίθεση με τα σύγχρονα κομμάτια που διαρκούν για λίγα λεπτά.
Όταν ένα άτομο αρχίζει να μελετά μια κλασική μορφή τέχνης, ξεκινά ένα ταξίδι προς την
τελειότητα, όπου από τη μια προσπαθεί να κυριαρχήσει στην τεχνική με τον ακριβή τρόπο,
όπως του παραδόθηκε, χωρίς υποκειμενικούς αυτοσχεδιασμούς, ενώ από την άλλη, ο ίδιος

Όλα τα παραπάνω
δεν αποτελούν
πλέον για μας δια-

ο καλλιτέχνης δεν παραμένει ο ίδιος αλλά μεταμορφώνεται. Ενώ εξερευνά και κυριαρχεί το

νοητικές αλήθειες,

αρμονικό σύνολο της κλασικής φόρμας, ο καλλιτέχνης προσπαθεί επίσης να εξερευνήσει τον

αλλά έναν τρόπο

άνθρωπο μέσα του, προκειμένου να επιφέρει μια αρμονία μεταξύ των διαφόρων εσωτερικών

ζωής, που βελτιώ-

φωνών του. Η όλη διαδικασία είναι ένα ταξίδι όχι μόνο για ευχαρίστηση των αισθήσεων,
αλλά για την ανακάλυψη των αιώνιων νόμων της ζωής που κωδικοποιούνται στη μορφή
της κλασικής τέχνης. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται ένα πνευματικό ταξίδι για τον ίδιο τον
καλλιτέχνη.

νει καθημερινά τον
εαυτό μας και τον
κόσμο.

Η συνείδηση του καλλιτέχνη φτάνει πέρα από την υποκειμενική του προοπτική και
ανακαλύπτει ξανά την ύπαρξη ενός αντικειμενικού εαυτού, την αληθινή πνευματική του

Το αλχημικό έργο

ταυτότητα. Κάποιες στιγμές ίσως συντονίζεται με το αρχέτυπο της Ομορφιάς που εκφράζεται

βρίσκεται σε εξέλι-

με την κλασική τέχνη, και έτσι μπορεί να γίνει ένα κανάλι για το αρχέτυπο αυτό.

ξη…
3

Δονήσεις & Συχνότητες
Κείμενο: Στάθης Π. Πέττας
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Α

νεξάρτητα από το αν το αντιλαμβανόμαστε
ή όχι, οι δονήσεις και οι συχνότητες κατέχουν
μια τεράστιας σημασίας, εν τούτοις "αόρατη"
δύναμη, η οποία επηρεάζει τις ζωές μας, την

πνευματική και φυσική μας υγεία, καθώς και τη συνείδησή μας.
Η επιστήμη της κυματικής μελετά το φυσικό φαινόμενο της

διάδοσης μιας διαταραχής και συνεπώς τη μεταφορά ενέργειας
σε μορφή κυμάτων τα οποία μπορεί να είναι μηχανικά, όπως
ο ήχος και ο σεισμός, που απαιτούν κάποιο υλικό μέσο για
τη διάδοσή τους ή ηλεκτρομαγνητικά, όπως το φως και τα
ραδιοκύματα, τα οποία διαδίδονται και στο κενό. Πρόσφατα

«Τίποτα δεν αναπαύεται. Το παν κινείται, το παν δονείται»,

προστέθηκαν σε αυτές τις κατηγορίες κυμάτων τα βαρυτικά,

δηλώνει μία από τις επτά αρχές του Ερμητισμού και «τα πάντα

καθώς είναι γνωστό πλέον πως η βαρύτητα διαδίδεται υπό

ρει», επιβεβαιώνει ο Ηράκλειτος.

μορφή κύματος και τα υλικά κύματα που αποτελούν αντικείμενο

Η σύγχρονη επιστήμη έχει αρχίσει να αναγνωρίζει αυτό

μελέτης της κβαντομηχανικής. Η κυματική αποδεικνύει ότι, οι

που αρχαίοι πολιτισμοί κατείχαν ως γνώση και έχοντας κάνει

δονήσεις και οι συχνότητες είναι η οργανωτική βάση για τη

άλματα τους τελευταίους δύο αιώνες, συμπίπτει πλέον σε τόσο

δημιουργία όλης της ύλης.

μεγάλο βαθμό με την αρχαία παράδοση, που ανάγκασε τον

Όταν ηχητικά κύματα ταξιδεύουν διά ενός φυσικού μέσου

Οπενχάιμερ να δηλώσει χαριτολογώντας ότι, παραβάλλοντας

όπως είναι τα στερεά, τα υγρά, η ατμόσφαιρα, τότε η συχνότητα

την αρχαία γνώση με τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις

των κυμάτων έχει άμεση επίδραση στη δομή αυτού του φυσικού

δεν ήξερε ποιος έχει αντιγράψει ποιον.

μέσου και το ίδιο φυσικά συμβαίνει και στο ανθρώπινο σώμα
όταν ηχητικά κύματα το διαπερνούν.

Το κάθε τι βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση δόνησης.
Περαιτέρω, η συχνότητα της δόνησης συνδέεται άρρηκτα

Αυτή τη δυνατότητα που έχουν τα ηχητικά κύματα να

με την φύση αλλά και με ανθρώπινα δημιουργήματα

επηρεάζουν τη δομή και να επιδρούν στη διάταξη της ύλης,

όπως την κατασκευή των πυραμίδων καθώς εικάζεται ότι

την έκανε ορατή ο διάσημος Γερμανός φυσικός και μουσικός

εκμεταλλευόμενοι την ιδιοσυχνότητα των ογκολίθων που τις

Έρνστ Κλάντνι με το φημισμένο πείραμά του, αποδεικνύοντας

αποτελούν, πετύχαιναν τη μετακίνησή τους.

ότι σύροντας το δοξάρι ενός βιολιού πάνω στην άκρη

Το κάθε τι, συμπεριλαμβανομένου κάθε οργάνου και

μιας μεταλλικής επιφάνειας καλυμμένης με λεπτή άμμο,

κυττάρου στο σώμα μας, έχει ένα εύρος συχνότητας στο οποίο

μπορούσε να αναπαραστήσει την κίνηση του ήχου. Η άμμος

δονείται.

συγκεντρωνόταν σε περιοχές όπου η επιφάνεια παρέμενε

Το φαινόμενο του συντονισμού αποτελεί μία από τις

ακίνητη παρά τη δόνηση, διαγράφοντας τις λεγόμενες κομβικές

"αόρατες" πτυχές της φύσης, που εμπίπτει στο πεδίο μελέτης

γραμμές. Μελετώντας την ηχητική επίδραση σε υλικά σώματα

και στα ερευνητικά πλαίσια της επιστήμης της Βιοφυσικής.

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ήχος ταξιδεύει υπό μορφή

Οι όροι "συνήχηση/συντονισμός" χρησιμοποιούνται για

κυμάτων και ήταν ο πρώτος επιστήμονας που απέδειξε αυτή

να διατυπώσουν την αντίδραση ενός σώματος (οργανικού

τους τη σχέση.

ή ανόργανου), όταν εκτεθεί σε κάποια συχνότητα η οποία

Εάν επαναλάβουμε και εμείς το πείραμα θα διαπιστώσουμε

εκπέμπεται από μία εξωτερική πηγή. Ανεξάρτητα από το αν

πως διαφορετικές συχνότητες δημιουργούν διαφορετικά

πρόκειται για οργανική ή ανόργανη ύλη, έμψυχη η άψυχη, η

κομβικά μοτίβα στη διάταξη της άμμου. Καθώς το τονικό ύψος

έκθεση σε εξωτερικές συχνότητες και η επίδρασή τους μπορεί

αυξάνεται, σχηματίζονται όλο και περισσότερο περίπλοκα

να είναι θετική με ευεργετικά αποτελέσματα, μπορεί όμως να

γεωμετρικά σχήματα.

είναι και αρνητική με δυσάρεστα αποτελέσματα.
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Κλασικά παραδείγματα αρνητικής επίδρασης αποτελούν

νερού στο σώμα μας και συνεπώς την υγεία μας. Όταν είμαστε

το γυαλί που σπάει όταν εκτεθεί σε ήχο με υψηλή ένταση

σε συντονισμό με επωφελείς συχνότητες, παράγονται θετικές

και σε συχνότητα που ξεπερνάει τα όρια της δικής του

σκέψεις ή συναισθήματα και βρισκόμαστε σε ισορροπία, ενώ

ιδιοσυχνότητας και αντοχής, η καρκινογόνος επίδραση

αντίθετα, παράγονται αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα με

επικίνδυνων ακτινοβολιών, αλλά και ένα ξεκούρδιστο μουσικό

αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε ανισορροπία.

όργανο ή μια φάλτσα φωνή.
Σε βιολογικό επίπεδο, η έκθεση των κυττάρων αλλά και

Για παράδειγμα μία από τις σπουδαιότερες συχνότητες για
την οποία έχει γίνει πολύς λόγος είναι τα 432 Hz.

των διαφόρων οργανικών και ανόργανων ουσιών και μορίων

Γιατί είναι όμως αυτή η συχνότητα τόσο σημαντική;

σε διάφορες συχνότητες, έχει επίσης τα ανάλογα θετικά ή

Επιτυγχάνει δόνηση σύμφωνα με την αρχή της χρυσής τομής

αρνητικά αποτελέσματα.

ή λόγου που συμβολίζεται με το γράμμα φ και ενοποιεί

Πηγές παροχής ωφέλιμων κυματικών μοτίβων που

τις ιδιότητες του χωροχρόνου, του φωτός, της βαρύτητας,

συντονίζονται αρμονικά προς τους ζωντανούς οργανισμούς

της ύλης και του μαγνητισμού με το γενετικό κώδικα που

είναι η υπέρυθρη ακτινοβολία, τα βότανα, διάφορα ορυκτά και

αποτυπώνεται στο DNA, όπως επίσης και με τη συνείδηση.

κρύσταλλα, διάφοροι μικροοργανισμοί, καθώς επίσης η καλή

Η συχνότητα αυτή έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για τη

διάθεση και το γέλιο.

διεύρυνση της ανθρώπινης συνειδητότητας, επιδρά επίσης

Η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι τα σώματά μας

σε κυτταρικό επίπεδο στο φυσικό μας σώμα, θεωρείται

συντονίζονται και αντιδρούν με διαφορετικές συχνότητες.

επωφελής συντονισμός λόγω των θετικών επιδράσεων που

Έχει ανακαλυφθεί ότι οι υγιείς ιστοί περιέχουν δομημένο

έχει και είναι μια φυσική συχνότητα έχοντας ένα αγνό ήχο, που

νερό σε μεγαλύτερες ποσότητες από ότι οι μη υγιείς ιστοί.

είναι θεμελιώδης για τη φύση και μαθηματικά συνεπής με τα

Κλινικοί γιατροί που αντιλαμβάνονται αυτό το γεγονός

συμπαντικά μοτίβα. Η μουσική που παράγεται στα 432 Hz,

έχουν ανακαλύψει πως αν ακούμε μουσική συγκεκριμένων

ισορροπεί τη διανοητική και συναισθηματική μας κατάσταση,

συχνοτήτων, όπως και με την αναπαραγωγή ψαλμωδιών ή

μεταδίδει επωφελή θεραπευτική ενέργεια και έχει αποδειχθεί

μάντραμ, έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη διάταξη του

επιστημονικά πως όταν ακούμε μουσική στα 432 Hz, η δομή των
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ατόμων του σώματος και του DNA, αρχίζουν να συντονίζονται
αρμονικά με το σπειροειδές -φ- της φύσης.
Ακόμη, η αναπαραγωγή συγκεκριμένων συχνοτήτων από
διάφορες συσκευές συχνοτήτων όπως οι συσκευές υπερήχων
και βιοσυντονισμού, μπορεί να αυξήσει τον κυτταρικό
συντονισμό, τον κυτταρικό μεταβολισμό, καθώς επίσης και την
ηλεκτρική τους δραστηριότητα.
Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά
πεδία, τα οποία κατευθύνουν παλλόμενα ενεργειακά κύματα

συντονίζονται μεταξύ τους αλλά και η περιστροφή της

προς κατεστραμμένα ή τραυματισμένα σημεία του σώματος

Σελήνης περί τον άξονά της, είναι απόλυτα συγχρονισμένη με

του ασθενούς και έχουν αναδειχθεί σε δημοφιλείς μεθόδους

την τροχιά της γύρω από τη Γη και αυτός είναι ο λόγος που

θεραπείας για πολλές παθολογικές αλλά και ψυχολογικές

πάντα βλέπουμε την ίδια πλευρά της.

ασθένειες.

Η μελέτη των δονήσεων οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανόηση

Αν και σπάνια συζητείται στα Μ.Μ.Ε., η NASA αναγνωρίζει

του μυστηρίου της συνειδητότητας αλλά και γενικότερα του

επίσης αυτές τις θεραπευτικές μεθόδους και μία εργασία του

μυστηρίου που λέγεται σύμπαν, κάτι που πίστευε και ο Τέσλα

Τόμας Γκούντγουιν για λογαριασμό της NASA, καταλήγει στο

λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν θέλουμε να ανακαλύψουμε τα

συμπέρασμα ότι, όπως εμφανώς παρατηρείται στο ανθρώπινο

μυστικά του σύμπαντος, θα πρέπει να στοχαστούμε πάνω στην

σώμα η βιοηλεκτρική ή βιοχημική διεργασία ηλεκτρικού

ενέργεια, τη συχνότητα και τις δονήσεις.

ερεθισμού των νευρικών κυττάρων είναι μια τεκμηριωμένη
πραγματικότητα.

Βασισμένοι στις παρατηρήσεις της συμπεριφοράς των
όντων που μας περιβάλλουν, από τα απλούστερα σε δομή

Πρόσφατα, η επιστημονική έρευνα στην προσπάθειά της

όπως τα φωτόνια και τα ηλεκτρόνια και συνεχίζοντας σε πιο

να μελετήσει τη συνείδηση, διαπίστωσε ότι υπάρχει ευθεία

σύνθετα όπως τα άτομα, τα μόρια, τα βακτήρια και εν τέλει

σχέση μεταξύ δονήσεων, συχνοτήτων και της συνείδησης

τα θηλαστικά, αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε οντότητα διαθέτει

και έχουν ήδη αναπτυχθεί θεωρίες, μεταξύ των οποίων και η

συνειδητότητα, με το μόνο στο οποίο διαφέρουν να είναι ο

ονομαζόμενη θεωρία συντονισμού της συνείδησης, η οποία

βαθμός συνειδητότητας που διαθέτουν.

υποστηρίζει πως το φαινόμενο του συντονισμού (μια άλλη λέξη

Έτσι, έχει προταθεί η θεωρία του παμψυχισμού η οποία

για τις συγχρονισμένες δονήσεις), βρίσκεται στον πυρήνα όχι

ισχυρίζεται ότι η συνείδηση δεν προέκυψε σε κάποιο σημείο

μόνο της ανθρώπινης συνείδησης, αλλά επίσης και αυτής των

της εξέλιξης, αλλά ότι υπήρξε ανέκαθεν δημιουργώντας

ζώων και γενικά στο σύνολο της φυσικής πραγματικότητας.

ύλη αποτελώντας εγγενή ιδιότητά της, όπως επίσης και ότι

Το κάθε τι στο σύμπαν βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση,

όσο πιο σύνθετες και πολύπλοκες είναι οι υλικές δομές που

δονείται. Ακόμη και αντικείμενα τα οποία φαινομενικά είναι

μορφοποιούνται, τόσο μεγαλύτερο βαθμό συνείδησης μπορούν

ακίνητα, στην πραγματικότητα δονούνται και συντονίζονται

να διαθέτουν, άρα συνείδηση και ύλη αποτελούν τις δύο όψεις

σε διάφορες συχνότητες. Εν τέλει, όλη η υλική πραγματικότητα

του ίδιου νομίσματος.

είναι απλά δονήσεις ποικίλων υποκειμένων πεδίων, συνεπώς,
ανεξαρτήτως μεγέθους και κλίμακας, όλη η φύση δονείται.

Πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις έχει
βασιστεί και η θεωρία των μορφογενετικών πεδίων, όπως την

Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το φαινόμενο κατά

διατύπωσε ο Ρούπερτ Σελντρέικ, η οποία οικοδομήθηκε πάνω

το οποίο συντονίζουν τις δονήσεις τους έμβια ή άβια όντα

στην αρχή πως κάθε μορφή έμψυχη ή άψυχη που παρατηρείται,

όταν συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς, όπως για

είναι

παράδειγμα οι πυγολαμπίδες που συγχρονίζοντας τις δονήσεις

δονούμενα οργανώνουν την ύλη και συντονιζόμενα μεταξύ

τους λαμπυρίζουν ταυτόχρονα δίνοντάς μας μία μυστικιστική

τους, δημιουργούν νέους τύπους μορφών συμβάλλοντας κατά

εικόνα. Επίσης, οι ακτίνες Laser παράγονται όταν φωτόνια

αυτό τον τρόπο στην εξέλιξη.

αποτέλεσμα

μορφογενετικών

πεδίων,

τα
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οποία,

Η μουσική είναι καθ’ όλα ιερή όντας εφεύρεση των θεών.
-Πλούταρχος-

Η Σονάτα μιας Υπερκόσμιας Καρδιάς
Κείμενο: Νίκος Κομπογιάννης

Ή

ταν μια κρύα ανοιξιάτικη βραδιά του 1801 και
ο Μπετόβεν έκλεινε την πόρτα του σπιτιού
πίσω του για να τον υποδεχτεί το ψιλόβροχο.
Προς στιγμήν μετάνιωσε που δεν είχε καλέσει

τον μόνιππο για να τον μεταφέρει στην έπαυλη του Κόμη
Γκ., προς τιμήν του οποίου θα λάμβανε χώρα μια κοσμική
εκδήλωση για τα γενέθλιά του. Ο Μπετόβεν θα επιμελούνταν
της μουσικής βραδιάς και της ψυχαγωγίας των καλεσμένων.
Όλη η υψηλή κοινωνία της πόλης θα βρίσκονταν εκεί, η ίδια

ενασχόλησης με την ουσιαστική αυτογνωσία ήτανε πάντοτε

κοινωνία για την οποία ένιωθε μια υψηλή περιφρόνηση(1) και

η επιδίωξη των ολίγων. «Απ’ όλα τα πράγματα ένα μόνο

προσπαθούσε να την ξεπλύνει από τα σωθικά του με άφθονο

προτιμούν οι άριστοι, την αιώνια δόξα των θνητών, ενώ οι

κρασί. Ναι, όμως εκεί θα ήταν και Αυτή. Το υψηλό ιδανικό

πολλοί αρκούνται στο να χορταίνουν σαν τα ζώα», όπως έλεγε

της αισθαντικής καρδιάς του, η νεαρή κοντέσα Τζουλιέτα. Το

και ο αγαπημένος του Ηράκλειτος.

μικρό παραδείσιο πουλί, που το κελάηδημά του γέμιζε τον αέρα

Ο Μπετόβεν ήτανε λάτρης των κλασικών συγγραφέων και

γύρω του με ουράνιες μελωδίες. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του

μελετούσε σχολαστικά αρχαία φιλοσοφία και ιστορία. Πίστευε

με ένα γρήγορο φτεροκόπημα και κίνησε με ζωηρό βήμα και

πως σ’ αυτά τα όρη αναβλύζει η πηγή της σοφίας και το μόνο

ακμαίο παράστημα στην κατεύθυνση που τον έσπρωχναν του

που είχε να κάνει η ανθρωπότητα ήτανε να σκύψει ευλαβικά

Αιόλου οι ανέμοι. Με τον προσφιλή και εκκεντρικό του τρόπο

και να πιεί απ’ το καθάριο νερό για να ξεδιψάσει το πνεύμα της.

βάδιζε ρυθμικά και κάθε τόσο κράταγε τις παύσεις κουνώντας

Έπρεπε όμως πρώτα να ανέβει το βουνό, όπως έκανε και ο ίδιος.

τα χέρια του στο πιστό του κοινό, την μόνιμη ακολουθία των

Η μουσική του ήταν μια μυστηριακή γλώσσα μέσω της οποίας

τετράποδων φίλων που είχαν το προνόμιο να παρακολουθούν

μπορούσε να επικοινωνεί μ’ αυτά τα μεγάλα πνεύματα του

καθημερινά και δωρεάν το ¨Περιπατητικό Κονσέρτο για

παρελθόντος στους πάμφωτους ουρανούς όπου κατοικούσαν.

Έγχορδα¨.

Ήξερε ότι υπήρχαν, γιατί είχε καταφέρει μέσω της μουσικής του

Έπειτα από είκοσι λεπτά έφτασε στον προορισμό του.

να σηκώσει τον σκούρο μωβ πέπλο που πέφτει σαν την αυλαία

Κοντοστάθηκε για να επιμεληθεί της εμφάνισής του ανακάτεψε

ανάμεσα στους δυο κόσμους και να ξεκλέψει μια ματιά απ’ το

τα μαλλιά του κι ένα σαρδόνιο μειδίαμα εμφανίστηκε στη

υπερβατικό αυτό θέαμα˙ τόσο του ήταν αρκετό για να μπορεί

σκέψη της αναστάτωσης των καλεσμένων στη θέα του.

να συνεχίσει τον αγώνα η ευαίσθητη καρδιά του.

Ω, πόσο τον ευχαριστούσε να προκαλεί τα ¨κόσμια¨ ήθη

Αφού σερβιρίστηκε ένα εξαίσιο ουγγαρέζικο κρασί και

αυτών των κάλπηδων, αυτών των φαρισαίων με τα βλοσυρά

συμμετείχε για λίγο στο καθιερωμένο υποκριτικό παιχνίδι

βλέμματα και με τις πέτρες στο χέρι. Μπήκε μέσα στη σάλα.

της αβρότητας και των φιλοφρονήσεων, άνοιξε δρόμο προς

Να ο Άννας και ο Καϊάφας, σκέφτηκε, καθώς τον χαιρετούσαν

το πολύχρωμο βιτρό παράθυρο κάτω από το οποίο ήταν

μ’ ένα νεύμα δυο άντρες στ’ αριστερά του. Να ο Άνυτος και

τοποθετημένο το πιάνο. Πριν καθίσει έριξε μια ερευνητική

ο Μέλητος μηχανορραφούν δίπλα στο παράθυρο το νέο τους

ματιά στο μεγάλο σαλόνι προσπαθώντας να εντοπίσει την

κατηγορητήριο˙ να η Μεσσαλίνα και η Αγριππίνα δίπλα στο

χαριτωμένη του μούσα, την νεαρή κοντέσα Τζουλιέτα. Του

πιάνο επιλέγουν απ’ το διαθέσιμο μενού των παριστάμενων

φάνηκε παράξενο που δεν την είχε δει και προς στιγμήν μια

για να χορτάσουν την πείνα τους. Ήταν ένα παιχνίδι που

μελαγχολία σκέπασε τον νου του, ώσπου… Εκείνη τη στιγμή, ο

συνήθιζε, για να κάνει πιο υποφερτή την ανθρώπινη μωρία.

κόσμος που απολάμβανε το ποτό του κοντά στον διάδρομο της

Είχε την πεποίθηση πως η ανθρώπινη φύση παρέμενε η ίδια

εισόδου, άνοιξε με μια συντονισμένη κίνηση σαν την Ερυθρά

από την εποχή του Σωκράτη, του Ιησού και του συμπάσχοντα

θάλασσα. Πιασμένη αγκαζέ από το μπράτσο του πατέρα

Κλαύδιου(2) κι αυτό διότι η ηθική καλυτέρευση μέσω της

της, εισήλθε στην κοσμική σάλα κι αμέσως σαν τα κεριά να
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δυνάμωσαν κι άλλο το φως τους για να την υποδεχτούν. Η

την στιγμή της κορύφωσης του έργου έκανε μια απότομη

καρδιά του Μπετόβεν σκίρτησε μπροστά στο άρρητο θέαμα.

παύση για να αντικρύσουν όσοι βρίσκονταν εκεί την άβυσσο

Το γαλάζιο της φόρεμα σαν συρραφή από αρμονικά πέταλα,

στα μάτια. Και πριν προλάβουν να συνέλθουν από τον ίλιγγο,

τύλιγαν τον εύθραυστο λευκό ύπερο που βάδιζε θα ’λεγες

έκανε να αγγίξει απαλά τα πλήκτρα παίζοντας τα ¨πιανίσσιμι¨

τελετουργικά, αν και στην πραγματικότητα διστακτικά.

τα οποία ωστόσο δεν ακούστηκαν ποτέ. Λες και οι νότες

«Αυτό πρέπει να είναι το γαλάζιο λουλούδι που αναζητούσε

εγκλωβίστηκαν κι αυτές στο κενό. Ο Μπετόβεν, με την αδύνατη

ευλαβικά ο τροβαδούρος Χάινριχ˙ αυτό στοίχειωνε τα

ακοή του, νόμιζε ότι θα ακούγονταν οι απαλές νότες από τα

ρομαντικά όνειρα του κακόμοιρου Νοβάλις»(3), σκέφτηκε

πλήκτρα καθώς τα δάκτυλά του θα σάλευαν απαλά. Το μόνο

φωναχτά, για να λάβει μια επιτιμητική ματιά από δυο

που κατάφερε ήταν να επιβεβαιώσει σε όλο του το κοινό πως

θαυμάστριές του που τον είχαν πλησιάσει λίγο νωρίτερα. Μη

η ακοή του τον είχε προδώσει. Τα χέρια του σταμάτησαν να

δίνοντας την παραμικρή σημασία σ’ αυτές τις σκαιές υπάρξεις,

κινούνται. Είχε κρατήσει την αναπνοή του μήπως και ακούσει

ένιωθε τις πρώτες νότες να τον κατακλύζουν ορμητικά. Σόλο

τον παραμικρό θόρυβο˙ μάταια όμως. «Abyssus abyssum

σονάτα σε Φα ελάσσονα, την κατεξοχήν νότα του ενεργειακού

invocat »(5), μονολόγησε για να παραιτηθεί εξαντλημένος.

κέντρου της καρδιάς(4) .

Μια ανείπωτη οδύνη τον κατέκλυσε. Γιατί έπρεπε να συμβεί

Μια εκρηκτική εισαγωγή έκαψε μεμιάς το οξυγόνο μες

αυτό και μάλιστα τώρα, μπροστά σε όλον αυτό τον κόσμο˙ και

την αίθουσα. Οι παρευρισκόμενοι άθελά τους παραδόθηκαν

κυρίως, μπροστά στο θαύμα των ματιών του. Η νεαρή κοντέσα

στη λαίλαπα των ήχων καθώς ετούτος ο Μαρσύας που

τον κοιτούσε όλη αυτή την ώρα αποσβολωμένη. Κίνησε να του

κάθονταν στο πιάνο είχε βαλθεί να ξυπνήσει τον Όλυμπο.

πει κάτι με τον αυθορμητισμό που διακρίνει τις νεαρές ψυχές

¨Φουριόζο¨ συγχορδίες προμήνυαν κοσμογονικά γεγονότα˙

όμως ο πατέρας της την κράτησε κοντά του για να μην γίνουν

το Χάος και το Έρεβος έδιναν τη θέση τους στην Ημέρα και

τα πράγματα χειρότερα.

τον Αιθέρα ενώ ο Έρωτας σκανδάλιζε τα σωθικά της Γαίας για

Ο Μπετόβεν σηκώθηκε αργά από το πιάνο νιώθοντας τα

να ενωθεί με τον Ουρανό. Αυτός ο φτερωτός κατεργάρης ήταν

μέλη του μουδιασμένα. Ήξερε όμως πως έπρεπε να κυριαρχήσει

υπαίτιος και γι’ αυτό το μουσικό ξέσπασμα της βασανισμένης

στον εαυτό του ώστε τουλάχιστον να κάνει μια αξιοπρεπή

του καρδιάς. Τον αρχικό αιφνιδιασμό όμως άρχισε να τον

έξοδο. Δεν θα έδινε τη χαρά σ’ αυτά τα τσακάλια να χορτάσουν

διαδέχεται ένας αδιόρατος εκνευρισμός καθώς ο Μπετόβεν

την πείνα της κακεντρέχειάς τους πάνω σ’ αυτό το κουφάρι. Τα

δεν τους είχε συνηθίσει σε τόσο εκκωφαντικούς τόνους,

μάτια του γύρεψαν κατανόηση από το μοναδικό πρόσωπο που

παρότι ο ρυθμός δεν ήτανε φρενήρης ώστε να δικαιολογείται

είχε σημασία, και αφού την χαιρέτισε με ένα νεύμα, οδήγησε

μια τέτοια ένταση. Πολλοί νομίσανε πως ήταν άλλη μια

τον εαυτό του προς την έξοδο.

δηκτική χειρονομία εκ μέρους αυτουνού του στριμμένου. Δεν

Ένας δυνατός αέρας έσπρωξε το σώμα του προς τη

άργησαν όμως να καταλάβουν, πως αυτή η βίαιη εκδήλωση

δημοσιά. Είχε ανάγκη να αναπνεύσει. Πύρινες σταγόνες

ήταν η σφραγίδα της προσωπικής του τιμωρίας, η οποία

ιδρώτα κατέβαιναν από το μέτωπό του ενώ τα σωθικά του

εκφωνήθηκε από τον τελάλη παρουσία της αριστοκρατίας της

διαμαρτύρονταν σαν να ’χε πιεί κυκεώνα. Κάποτε έφτασε

Βιέννης: «Είναι φανερό πως η ακοή του έχει χειροτερεύσει!»

τρεκλίζοντας στις παρυφές του αρχέγονου δάσους που τόσο

Τα νέα διαδόθηκαν σαν πυρκαγιά που λαμπαδιάζει τα άχυρα.

αγαπούσε. Κείνη τη νύχτα όμως ακόμα και οι φίλοι του τα

Η μουρμούρα πίσω από τις βεντάλιες των γυναικών έδινε κι

έλατα ορθώνονταν απειλητικά, σαν να είχαν συνωμοτήσει κι

έπαιρνε ενώ πολλά από τα μουστάκια των χαιρέκακων ευγενών

αυτά με τους ανθρώπους. Το σκοτάδι ήταν πιο πηχτό από ποτέ

έκρυβαν μια βαθιά ικανοποίηση για αυτή την έκβαση. Το

καθώς το φεγγάρι το σκίαζαν τα μαύρα σύννεφα της συμφοράς

βουητό άρχισε να αυξάνεται μέσα στο χώρο και του φάνηκε

του, ενώ τα πλάσματα της νύχτας συζητάγανε για τις φήμες

όπως ένα σμήνος πεινασμένων ακρίδων που έρχεται να

που είχαν φτάσει ως τα αυτιά τους: Ότι ο Μπετόβεν δεν είχε πια

ισοπεδώσει τα σπαρτά. Ο Μπετόβεν ήξερε συνήθως πώς να

αυτιά. Μια βουβή κραυγή άδειασε τα πνευμόνια του. Ο πανικός

κατευνάζει τις αντιδράσεις του πλήθους με μαεστρία κι έτσι,

τον είχε κυριεύσει. Ποια κατάρα είχε πέσει πάνω του; Γιατί
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τον τιμωρούσαν οι θεοί; Ο μάντης Φινέας είχε χάσει το φως

του χέρι σαν για να ξαποστάσει και μεμιάς βρέθηκε στο έδαφος

του γιατί αποκάλυπτε τις βουλές του Δια στους ανθρώπους˙

δίχως τις αισθήσεις του…

αυτός τι αποκάλυψε για να πέσουν πάνω του οι εκδικητικές

Το σώμα του επέπλεε στα μαύρα ύδατα της ύπαρξης. Φως

Άρπυιες; Έτρεχε, έτρεχε ασθμαίνοντας δίχως κατεύθυνση. Τα

δεν υπήρχε πουθενά, μόνο μια απαλή ακτινοβόλα αύρα που

μάτια του είχανε θολώσει˙ το δάσος άλλαζε μορφές φορώντας

αγκάλιαζε θαρρείς το έρεβος απ’ άκρη σ’ άκρη. Ένιωθε να είναι

διάφορα αποτρόπαια προσωπεία για να συμμετέχει κι αυτό

στην κοιλιά κάποιου όντος το οποίο όμως είχε σταματήσει

στην προσωπική του τραγωδία. Ένιωσε παγιδευμένος σαν το

να αναπνέει. Γαλήνεψε η ψυχή του απ’ αυτή την υπερκόσμια

αγρίμι που το έχουν περικυκλώσει κυνηγοί. Το ασθενικό του

αταραξία. «Ο ήχος της σιωπής», μονολόγησε. Έκανε μια σκέψη

κορμί δεν είχε άλλη θέληση για μάχη. Ώσπου ξάφνου διακρίνει

σαν για να κρατήσει σφιχτά στην αγκαλιά του με ευγνωμοσύνη

ένα ασημένιο φως. Μην έχοντας άλλη επιλογή το ακολούθησε.

αυτή τη θεία κατάσταση όταν ξαφνικά άκουσε έναν ήχο σαν

Του φάνηκε σαν το φως να τον καλούσε σε μια γλώσσα που δεν

συριγμό. Το Όν άρχισε να αναπνέει! Μεμιάς άνοιξαν τα πάντα

καταλάβαινε. Άνοιξε δρόμο μέσα από τις φυλλωσιές και τους

μπροστά στα μάτια του ενώ ταυτόχρονα ένας θρηνητικός ήχος

θάμνους χωρίς πλέον να μπορεί να ελέγξει τις κινήσεις του.

σαν σκουριασμένου μετάλλου ακούστηκε, που προσπαθεί να

Το μονοπάτι φιδογύριζε για αρκετή ώρα, όταν ανέλπιστα τον

τινάξει από πάνω του την ακινησία. Και τότε είδε έναν τεράστιο

έβγαλε σε ένα ψηλό ξέφωτο λουσμένο από το αργυρόχρωμο

δακτύλιο, που άγγιζε τα πέρατα του χώρου, να εκτελεί την

σεληνόφως. Του φάνηκε λες και τα έλατα τον υποδέχτηκαν

πρώτη περιφορά προς τα δεξιά, και εντός του έναν έτερο

στο χοροστάσι τους σχηματίζοντας έναν τέλειο κύκλο. Ένας

δακτύλιο να διαιρείται σε εφτά μικρότερους που κινούνταν

μικρότερος κύκλος από θάμνους βρίσκονταν εντός του και στη

σε σταθερή αναλογία. Νότες άρχισαν να παράγονται και να

μέση, έστεκε όρθιος ένας θεόρατος αρχέγονος βράχος που είχε

πλέκονται αρμονικά ώσπου μια αγγελική συμφωνία ακούστηκε

το σχήμα μακρόστενου λοφίου. Ήταν σαν μια φυσική εξέδρα,

ως τα πέρατα της δημιουργίας. Η καρδιά του Μπετόβεν

στην άκρη της οποίας μπορούσε κανείς να αγγίξει νοητά τα

κόντευε να σπάσει από έρωτα μπροστά σ’ αυτό το ασύλληπτο

ουράνια ύδατα. Τα μάτια του έλαμψαν απ’ το υπερκόσμιο

θέαμα. Ολάκερος ο κόσμος φτιαχνόταν από μουσική! Σπείρες,

θάμβος˙ το ίδιο και η καρδιά του. Άγγιξε το βράχο με το δεξί

και στρόβιλοι, και εκρήξεις και χρώματα ολούθε. Και μουσική,
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καθημερινότητας. «Διότι, πράγματι, υπάρχει ο νους που είναι
ανάλογος με την ύλη, με το να γίνεται όλα τα νοητά, και ένας
άλλος που τα παράγει όλα, και μοιάζει με κάποια κατάσταση,
όπως το φως… »(7). Όντας φως, κατέχει και όλες τις ιδιότητες
του φωτός. Δεν αποκόβεται, ούτε και περιορίζεται.
-Ούτε απ’ το σκοτάδι;
-Το σκοτάδι είναι η μήτρα της ζωής. Κατανόησε τη φύση
του σκοταδιού για να γνωρίσεις και τη φύση του φωτός. Τότε
θα δεις ότι είναι αδέλφια αχώριστα. Τότε θα καταλάβεις και
το «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Μόνο τότε θα λάβεις και την
ναι, παντού μουσική. « Ω θεοί! Θα μπορούσε ο παράδεισος να

απάντηση στο ερώτημα που καρφώθηκε σαν σκλήθρα στο

είναι κάτι άλλο αν όχι το εδώ και τώρα; Θα μπορούσε κάπου

μυαλό σου.

αλλού να νιώσει η δική μου ύπαρξη αυτή την αβάσταχτη

-Γιατί συνέβη αυτό σε μένα;

πληρότητα, αυτά τα καταιγιστικά κύματα έλξης και

-Ποιο;

απώθησης που νιώθει ο ερωτευμένος άνθρωπος στο ηλιακό

-Να, που έχασα την ακοή μου.

του πλέγμα βλέποντας το ιερό αντικείμενο του πόθου του;

-Α, αυτό.

Αυτό το κάλλιστο ποίημα δεν μπορεί παρά να είναι η μουσική

-Τι «Α, αυτό»; Λίγο το ’χεις για έναν μουσικό να χάσει την

μετουσιωμένη στο σώμα της Ουράνιας Αφροδίτης!».
-Έτσι εξηγείται η γοητεία που ασκεί αυτή η μυστηριακή
τέχνη στην θηλυκή της φύση(6)!
Ο Μπετόβεν παραδομένος καθώς ήταν σε βαθιά έκσταση,

μέγιστη αρετή του;
-Και το φίδι χάνει το δέρμα του αλλά δεν κάνει κι έτσι..
Έπειτα, μια χαρά σε βλέπω και ακούς.
-Με εμπαίζεις; Γι’ αυτό ήρθα εδώ;

τινάχτηκε τρομαγμένος στο άκουσμα της αλλόκοσμης φωνής

-Λίγο πράμα το ’χεις;

νιώθοντας εκτεθειμένος σαν τους πρωτόπλαστους.

-Τι, το να με εμπαίζεις;

-Ποιος, ποιος είσαι; ρώτησε με τρεμάμενη φωνή.

-Το ότι ήρθες εδώ κρετίνε! Τελικά για μια ευφυία σαν του

-Μπορείς να με λες Ασκληπιό, αν και δεν έχει μεγάλη

λόγου σου δεν ξεφεύγεις απ’ το μέσο όρο της ανθρώπινης

σημασία. Εξάλλου, όλα συμβαίνουν στο μυαλό σου.

εγωμανίας και αχαριστίας. Α, ξέχασα, δεν έχεις γίνει ευφυία

Και λέγοντας αυτά, εμφανίστηκε μια ολόλαμπρη οντότητα

ακόμη. Τώρα σκάει το βλασταράκι.

που απέπνεε μια ζεστασιά και μια σοφία σαν πατρική φιγούρα.

-Ωχ θεέ μου!

Αμέσως ο Μπετόβεν ένιωσε μια παράξενη οικειότητα…

-Με φώναξες;

-Τι εννοείς στο μυαλό μου; Όλα αυτά που βλέπω δεν
συμβαίνουν τώρα;

-Εντάξει, παραδίνομαι. Μπορούμε να κάνουμε μια νέα
αρχή; Παρασύρομαι εύκολα βλέπεις.

-Και τώρα, και πάντα. Αρκέσου όμως στο ότι το νοητικό

-Αυτός είναι ο λόγος που ήρθες εδώ.

σου σώμα είναι αυτό που μετέχει στον κοσμικό Νου. Να, κοίταξε

-Να σταματήσω να παρασύρομαι;

κάτω στην γαλάζια σφαίρα και θα δεις το υπόλοιπο σώμα σου

-Να ανα-γεννηθείς. Κι αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν πρώτα

να αναπαύεται στο γρασίδι δίπλα στο βράχο. Ζωντανό το

δεν χάσεις κάτι. Αυτό είναι και το νόημα: πρέπει να νοσήσεις για

δίχως άλλο!

να θεραπευτείς˙ πρέπει να ασθενήσεις για να βρεις το σθένος

-Κι εγώ που νόμισα ότι γλίτωσα. Πώς γίνεται όμως να είμαι
ζωντανός και συνάμα να βρίσκομαι εδώ;
-Μην συγχέεις τον Νου με το όργανο που στεγάζεται
εντός του κεφαλιού σου. Ο Νους δεν είναι μονάχα εγκεφαλική
δραστηριότητα, διάβασμα βιβλίων και σκοτούρες της
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σου! Σου μιλάω εκ πείρας… Για σκέψου, αν δεν σου συνέβαινε
αυτό, δεν θα ήσουν μάρτυρας ενός τέτοιου υπερκόσμιου
θεάματος σαν αυτό της Δημιουργίας. Πόσοι νομίζεις πως έχουν
ένα τέτοιο προνόμιο;
-Μα την αλήθεια, δεν ξέρει κανένας τι να πρωτοθαυμάσει:

την παντοδυναμία εκείνη, που έχει πραγματικά τον τρόπο
να εμφανίζει κάθε φορά με μαγικό ραβδί ροδόφωτους
παραδείσους απ’ το τίποτα ή τη σκληράδα των αμετάκλητων
νόμων που επιβάλλουν αδιακρίτως την τιμωρία, ακόμα και σ’
αυτούς που προσφέρουν όλο τους το είναι στο να εξυμνήσουν
την Δημιουργία; Σε ποιο προνόμιο αναφέρεσαι, ω μεγάλο
πνεύμα!
-Υπαινίσσεσαι κάτι για το ραβδί μου;
-Υπαινίσσομαι κάτι για την αδικία. Τι θα στοίχιζε σε
κείνη την παντοδυναμία, που τόσο αποτελεσματικά ξέρει να
ενδιαφέρεται για το σύνολο, τι θα στοίχιζε λίγη δικαιοσύνη
και για τα φτωχά τούτα άτομα που υπηρετούν την τέχνη, που
διαμορφώνουν το σύνολο με το έργο τους, εξευγενίζοντας όλες
εκείνες τις ψυχές των ανθρώπων γεμίζοντάς τες με ιερό πόθο
και νοσταλγία για τις ουράνιες πατρίδες τους˙ γεμίζοντάς τες
με ιερό δέος και σεβασμό για την πλάση και τα εκδηλωμένα
θαύματά της˙ και που δίχως αυτά η πλάση δεν θα είχε κανέναν
να την εξυμνήσει, να την τραγουδήσει, να την παρατηρήσει,
δίνοντάς της έτσι το μεταφυσικό νόημα που της πρέπει.
-Παρασύρεσαι πάλι…
-Είναι η έκρηξη του καλλιτέχνη. Πες μου, έχω άδικο σ’ αυτά
που λέω;

- Η αρμονία, που έχει περιφορές συγγενικές με εκείνες της
ψυχής μέσα μας, έχει δοθεί από τις Μούσες σ’ όποιον έρχεται σε
επαφή μαζί τους με σύνεση και όχι για ασυλλόγιστη απόλαυση,

-Στάσου να πάρω μιαν ανάσα. Πρώτα πρώτα, μικρέ

όπως νομίζουμε, για να βοηθήσει την εσωτερική περιφορά της

υβριστή, μη θαρρείς σε καμιά περίπτωση πως ο άνθρωπος

ψυχής, όταν χάνει την αρμονία της, να ξαναβρεί την τάξη και

είναι το μοναδικό ον με νόηση και που μόνο αυτός μπορεί και

την αρμονία με τον εαυτό της˙ επίσης για τον ίδιο λόγο μας

αντιλαμβάνεται και κατανοεί την πλάση γύρω του. Να’σαι

έχει δοθεί ο ρυθμός από τις ίδιες, για να μας είναι βοηθός στην

σίγουρος πως υπάρχουν οντότητες πολύ υψηλότερες από εσάς

ευμετάβλητη και άσχημη συνήθως διάθεση των περισσοτέρων

που δεν γκρινιάζουν διαρκώς γύρω από τον εαυτό τους. Τώρα,

μας (9).

προς ενίσχυση των λόγων μου θα επικαλεστώ τον γνώριμο σε

Ο Μπετόβεν μαλάκωσε στη σκέψη των περιφορών

σένα Ηράκλειτο που έλεγε: «το όνομα της Δικαιοσύνης δεν

της ψυχής καθώς έφερε στο νου του το θεϊκό βίωμα της

θα το ήξεραν οι άνθρωποι, αν δεν υπήρχαν αυτά τα άδικα».

Δημιουργίας˙ των περιφορών της ψυχής του σύμπαντος

Όπως επίσης πολλά από τα μεγάλα έργα του θεού δεν θα σας

κόσμου. Πράγματι, δεν υπήρχε τελειότερη αρμονία από αυτήν

αποκαλύπτονταν αν δεν υπήρχε το αντίθετό τους. Τα πάντα

της ένωσής μας με το Όλον.

σ’ αυτό τον κόσμο λειτουργούν σε ζεύγη. Αλλιώς ο Έρωτας

-Γι’ αυτό λοιπόν, το στοιχείο του πόνου στη ζωή, αγαπητέ

θα έμενε άνεργος. Και σε ρωτάω: η αρμονία της μουσικής που

Μπετόβεν, που τόσο εσείς το αντιπαθείτε και επαναστατεί η

τόσο εσύ εξυμνείς, από πού προκύπτει;

ψυχή σας γι’ αυτό, είναι αγαθό κι όχι κακό. Μόνο που είναι

-Καταλαβαίνω που το πας. Από τη συνήχηση αντίθετων

στενά υφασμένο με το νόημα της δοκιμασίας. Είναι το μέτρο

μεταξύ τους μελωδιών. Και πρέπει να υπάρχει κάποια συγγένεια

που μ’ αυτό μετριέται η υπομονή και η βούλησή σας απέναντι

ανάμεσα σε μας και τις αρμονίες και τους ρυθμούς. Γι' αυτό

στα δεινά της πρόσκαιρης ζωής σας. «Ή τι νομίζεις; Θα είχε γίνει

πολλοί σοφοί υποστηρίζουν ότι η ψυχή είναι αρμονία ή ότι

αυτός που έγινε ο Ηρακλής, αν δεν υπήρχε εκείνο το λιοντάρι

περιέχει αρμονία (8).

και η Λερναία Ύδρα και το ελάφι και ο κάπρος και κάποιοι
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Ορφέας με την μουσική σου. Κάθε μια εξ αυτών θα είναι και
μια προσωπική σου μύηση ώστε να φτάσεις στην υπερβατική
σου ολοκλήρωση. Η μουσική σου θα είναι σαν το κήρυγμα του
Ναζωραίου που θα εμπνέει απευθείας τις ευαίσθητες καρδιές
των ανθρώπων˙ θα είναι οι μελίρρυτοι λόγοι του Φαίδρου
δίπλα στον Ιλισό, ο εξιδανικευμένος έρωτας του Ερωτόκριτου,
η επιστροφή του πολύπαθου Οδυσσέα στην Ιθάκη του. Θα
αναγγείλεις την εποχή της οικουμενικότητας, της αδελφοσύνης,
της αγάπης και των ευγενικότερων συναισθημάτων τα οποία
όμως θα κατακτηθούν και θα εκτιμηθούν μέσω της φωτιάς, της
οδύνης και το χάσιμο του εαυτού. Η συνείδηση θα εξυψωθεί,
αφού πρώτα βουτήξει στον βόρβορο της παρακμής. Η
ανθρωπότητα θα νιώθει για πολλά χρόνια ακόμη εξαντλημένη
πνευματικά, αγνοώντας αυτά που θα βρίσκονται μπροστά της,
άδικοι άνθρωποι και κτηνώδεις, που εκείνος τους έδιωξε και

καρτερώντας χωρίς να το παραδέχεται, ένα γεγονός που θα

καθάρισε τον τόπο; Και τι θα έκανε, αν δεν είχε υπάρξει τίποτε

αναθερμάνει την ψυχρή της καρδιά. Το γεγονός αυτό θα έρθει

από αυτά; Δεν είναι φανερό ότι θα κοιμόταν τυλιγμένος στα

συνοδευόμενο απ’ την δική σου μουσική που θα έχει ωριμάσει

σκεπάσματα; Λοιπόν, κατ’ αρχήν δεν θα γινόταν Ηρακλής,

στην αντίληψη του κόσμου και τότε τα πλήθη απ’ τη λαχτάρα

αν σ’ όλη τη ζωή του νύσταζε και χασμουριόταν, μέσα σε

και το θάμβος θα υψώνουνε όχι μόνο τα μάτια αλλά και τα

τέτοια καλοπέραση και απραξία· ακόμη κι αν γινόταν, ποιο το

χέρια στον ουρανό δοξάζοντας την πρόνοια του θεού, και θα

όφελος; Πού θα χρησιμοποιούσε τη ρώμη του, την αντοχή και

το κάνουν όλοι φανερά, δίχως να ντρέπονται τη γύμνια τους.

τη γενναιότητα, αν δεν τον ξεσήκωναν και δεν τον γύμναζαν

Αυτή την ουράνια εντολή την έχουν λάβει πολλοί πριν

τέτοιες περιστάσεις και αφορμές;». Η οδύνη είναι αυτή που

από εσένα: να γνωστοποιήσουν το ¨Μεγάλο Μυστικό¨, να

στεφανώνει τον νικητή και του χαρίζει το έπαθλο των ουρανών.

φανερώσουν τη Δημιουργία στην πραγματική της διάσταση,

-Ναι αλλά την ακοή μου; Πώς θα μπορέσω να ξαναπαίξω

να κηρύξουν την αγάπη του Πατρός προς τα παιδιά του.

μουσική, να γράψω μουσική, να νιώσω την παρουσία της

Φιλόσοφοι, ιερείς, επιστήμονες, νομοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες,

αθάνατης αγαπημένης μου;

και τώρα, μουσικοί! Ήρθε η ώρα να κουρδίσεις το παγκόσμιο

-Κι αν έχανες το χέρι σου ή έχανες το μυαλό σου, τι

όργανο της συνείδησης. Να συντονίσεις με τις απαραίτητες

θα έλεγες τότε; Ακριβώς επειδή η ακοή είναι ο κατεξοχήν

αρμονίες τις ψυχές των ανθρώπων με την κοσμική ψυχή ώστε

σύνδεσμος με τη μουσική, αυτό θα είναι και το λαμπρό πεδίο

να ενεργοποιηθεί ο παλμός μιας ανώτερης ¨κεραίας¨ σύλληψης

δόξας σου. Γι’ αυτό θα σε μνημονεύουν στους αιώνες που θα

της πραγματικότητας. Η μουσική σου θα είναι η νέα δόνηση

έρθουν σαν τον μουσικό που έκανε την υπέρβαση επί του

της εσωτερικής καλλιέργειας, του εξευγενισμού των ηθών,

εαυτού του τιθασεύοντας τον πόνο˙ ακούγοντας την καρδιά

της αισθητικής αντίληψης, της θρησκευτικής εξύψωσης, του

του και μόνο(10) . Γιατί η καρδιά είναι αυτή που μπορεί να

ανθρώπινου πεπρωμένου! Μην ξεχνάς τι είδες και τι άκουσες

συλλάβει και τον πιο μακρινό ψίθυρο, το πιο απαλό θρόισμα,

εδώ πέρα Λούντβιχ, αγαπημένο παιδί των θεών. Έχε γεια!

τη φωνή της σιγής, τον Λόγο του Θεού…

Η καρδιά του πλημμύρισε από συγκίνηση και μια ανείπωτη

Δέξου λοιπόν με ευγνωμοσύνη τη δοκιμασία σου ξέροντας

γαλήνη. Το νοητικό του σώμα βρέθηκε πίσω στη λόχμη και η

ότι η ανταμοιβή σου θα υπερβαίνει κατά πολύ τα ανθρώπινα.

δροσιά του γρασιδιού ξέπλυνε και τις τελευταίες έγνοιες από το

Σου δίνονται τα εννέα κλειδιά που θα τοποθετήσεις σε εννέα

πρόσωπό του. Άνοιξε τα μάτια του και ήταν σαν να έβλεπε για

συμφωνίες ως επισφράγισμα της δικής μας συμφωνίας: να

πρώτη φορά˙ όλα ήταν πιο ζωντανά, πιο λαμπερά, πιο φιλικά.

επιστρέψεις πίσω και να αφυπνίσεις τους ανθρώπους σαν άλλος

Ανασηκώθηκε για να θαυμάσει το νυχτερινό ένδυμα της φύσης.
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Ασημοστολισμένες μυρτιές, μεγαλόπρεπα έλατα, αιώνια βουνά
και όλο το πλήθος των πλασμάτων που βρίσκονταν εκεί,
θαρρείς και δονούνταν ρυθμικά σε μια μουσική που δεν είχε
ακούσει άλλοτε˙ αυτήν της καρδιάς του κόσμου. Ανέβηκε
αργά το βράχο μέσα σε μια ένθεη μυσταγωγία και στάθηκε να
αντικρύσει το πάμφωτο πρόσωπο της σελήνης. Ήταν τόσο
καθαρό το όραμα μπροστά του που σαν να διέκρινε τις πύλες
απ’ όπου περνούν οι φτερωτές ψυχές. Ουρανομήκης έρωτας
κατέκλυσε την δική του ψυχή και έμπνευση μουσική του
γεννήθηκε: Sonata quasi una Fantasia

Η πλοκή της ιστορίας είναι φανταστική και
δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά...

[1] Ο Μπετόβεν περιφρονούσε πάντα του πλούσιους ευγενείς,
λέγοντας ότι εύκολα ξεσκεπάζεται η φτώχεια του εσωτερικού τους
κόσμου. Μάλιστα, ο Αντώνιος Σίντλερ, πιστός φίλος και γραμματέας
του Μπετόβεν, στην προσπάθειά του να μην αμαυρωθεί η μνήμη του
τελευταίου μετά το θάνατό του, κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος από
τα τετράδια συνομιλιών του, ισχυριζόμενος ότι περιείχαν κατηγορίες και
απρεπή λόγια εναντίον ανθρώπων με υψηλές θέσεις.
[2] Ο αυτοκράτορα Κλαύδιος υπέφερε κι αυτός από μερική κώφωση.
[3] Νοβάλις, ¨Η Προσδοκία¨.
[4] Στις εσωτερικές παραδόσεις γίνεται λόγος για τον συσχετισμό των ενεργειακών
κέντρων του σώματος ή Τσάκρας με τις νότες της μουσικής.
[5] " Άβυσσος άβυσσον επικαλείται¨, που σημαίνει το ένα κακό οδηγεί σ’ ένα άλλο,
το ένα σφάλμα φέρνει τ’ άλλο.
[6] Χάινριχ φον Κλάιστ (1777 – 1811)
[7] Αριστοτέλης, Περί Ψυχής
[8] Αριστοτέλης, Πολιτικά
[9] Πλάτων, Τίμαιος
[10] Μελέτες στα έργα του Μπετόβεν αποκαλύπτουν πως κυριολεκτικά συνέθετε
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Να κάνει κανείς το καλό που μπορεί, να αγαπά την ελευθερία
περισσότερο από κάθε άλλο. Αν ακόμη βρεθεί μπροστά σε
ένα θρόνο, ποτέ να μην προδώσει την αλήθεια.
L.V. Beethoven

Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν
Κείμενο: Στέλλα Χατζηχαραλάμπους

Ο

Beethoven,

εξέχουσα

φυσιογνωμία

της

Αν και ασχολήθηκαν με τον μικρό Ludwig αρκετοί

μουσικής, μας άφησε το πλούσιο έργο του,

μουσικοί (ένας βιολιστής, ένας τενόρος, ένας συνθέτης και

που αντανακλά την πορεία και τη διακύμανση

δύο οργανίστες) την φιλολογική του παιδιά τη χρωστούσε

της ζωής του. Η ψυχή του ξετυλίγεται στις

μονάχα στην περιέργεια του και στο πάθος του αυτοδίδακτου.

νότες, σαν μουσικό πάθος, μέσα στη χαρά, στην λύπη, στη

Απέκτησε σύντομα τη φήμη του αυτοσχεδιαστή, φήμη που

μελαγχολία και στον ενθουσιασμό. Ο "κουφός" συνθέτης

επισκίασε τα προσόντα του σαν εκτελεστή.

ξεπέρασε δυσκολίες, ξεπέρασε πάνω από χίλια εμπόδια για

Το 1787 φεύγει από τη Βιέννη με οικονομική υποστήριξη

να δώσει στους ανθρώπους την ομορφιά που με μαγικό τρόπο

από τον κόμη Βάλτσαιν για να παρακολουθήσει μαθήματα με

μπόρεσε να αγγίξει και να εκφράσει η ψυχή του.

τον Μozart. Ο θάνατος όμως της μητέρας του, που τον έφερε

Γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1770 στη Βόνη. Γιος ενός

πίσω στη Βόννη, δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση αυτού του

μέθυσου τενόρου, ο οποίος, μιμούμενος τον πατέρα του

σχεδίου. Αυτόματα έγινε και ο αρχηγός της οικογένειας. Είναι

Mozart θέλησε να μεταμορφώσει σε παιδί θαύμα το μικρό

υποχρεωμένος να αγωνίζεται ενάντια στη σπατάλη του πατέρα

Ludwig εκμεταλλευόμενος την πρόωρη ιδιοφυία του. Σε ηλικία

του. Το φορτίο είναι βαρύ.

τεσσάρων χρόνων τον έσπρωξε στη μελέτη του πιάνου και

Το 1792 τον ξαναβρίσκουμε στην Βιέννη. Ο Mozart όμως

στα 8 του άρχισε την καριέρα του σαν δεξιοτέχνης. Εκτός του

έχει πεθάνει. Την μουσική του εκπαίδευση την αναλαμβάνουν

πιάνου μελέτησε όργανο και βιόλα.

τώρα οι Haydn, Scheuk, Salieri και Albrechtberger.

16

Οκτώβριο ς - Νοέμβριο ς - Δεκέμβριο ς 2020

από

Μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία του, το μέλλον

αλληλοσυγκρουόμενες αρετές και ελαττώματα. Τρυφερός και

διαγραφόταν φωτεινό. Δυστυχώς, για αυτόν το μεγάλο

χυδαίος, ευαίσθητος και αγροίκος, ιδεαλιστής και υλιστής,

σύνθετη, τρία χρόνια αργότερα άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι

Απόστολος της πανανθρώπινης συναδέλφωσης αλλά και

γίνεται κωφός. Δυστυχισμένος και απελπισμένος σε σημείο να

αδιόρθωτος μισάνθρωπος. Επιθετικά φιλελεύθερος, που

καταριέται την ύπαρξή του, γράφει στους δύο του φίλους, τον

δεχόταν πειθήνια τις ευεργεσίες των αριστοκρατών μαικήνων

δόκτορα Wegeler και τον ιερέα Amenda: "Θέλω να αψηφήσω

του, αυστηρός ηθικολόγος που παραπατούσε στα καπηλειά,

την τύχη μου υπάρχουν όμως στιγμές της ζωής μου, που

πλάσμα τρυφερό και ακοινώνητο.

θεωρώ τον εαυτό μου το πιο τιποτένιο πλάσμα του Θεού".

Ο

Beethoven

αντιπροσωπεύει

ένα

κράμα

Κάποιος σύγχρονος του μιλάει για τα "γλυκά μάτια του" και

Εκτός από την κώφωση του, στην περίοδο αυτή περνάει

την "πονετική έκφρασή τους". Όταν επρόκειτο να αυτοσχεδιάσει

και μία ερωτική απογοήτευση. Ο Wegeler λέει ότι ουδέποτε

μεταμορφωνόταν. "Οι μυς του προσώπου έβγαιναν έξω, οι

γνώρισε τον Beethoven χωρίς κάποιον έρωτα στην καρδιά

φλέβες εξογκώνονταν, το στόμα έτρεμε". Ειπώθηκε ότι ήταν

του και ότι οι έρωτες του αυτοί ήταν όλοι δυστυχείς. Η Juliet

ένα σαιξπηρικό πρόσωπο, ένας βασιλιάς Ληρ.

Guicciardi, που θεωρείται από πολλούς βιογράφους του

Στη Βιέννη εγκαταστάθηκε μόνιμα. Λίγα χρόνια μετά
γράφει στο σημειωματάριο του: "Θάρρος. Παρόλες τις

Beethoven σαν η "Aθάνατη πολυαγαπημένη", απαρνιέται τον
έρωτά του και παντρεύεται τον κόμη του Gallenberg.

λιποψυχίες μου η μεγαλοφυΐα μου θα θριαμβεύσει. Τα

Η απελπισία του είναι μεγάλη. Του έρχεται η ιδέα

εικοσιπέντε μου χρόνια, ορίστε, τα έχω. Πρέπει κατά το έτος

να αυτοκτονήσει και γράφει την περίφημη διαθήκη του

αυτό, ο άνθρωπος που έχω μέσα μου να αναδειχθεί τέλεια".

Heilihgenstad, όπου διαλαλεί τον πόνο του στους ανθρώπους,

Αυτή την εποχή ο Beethoven γράφει κάποια έργα τα οποία

τη φύση και το Θεό.

μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν στην πρώτη τεχνοτροπία του.

Παρόλη την απελπισία του συνέρχεται ξανά. Γράφει

Ανάμεσα σε ένα πλήθος ασήμαντων έργων (αν μπορούμε να

στον Wegeler: "Η νεότητα μου, το αισθάνομαι, μόλις τώρα

πούμε ασήμαντα τα έργα αυτού του γίγαντα της μουσικής)

αρχίζει. κάθε μέρα να με φέρνει πλησιέστερα στο σκοπό

γράφει κάποια αριστουργήματα όπως: Τρία Τρίο, για πιάνο-

που διαβλέπω, χωρίς να μπορώ να τον καθορίσω. Θέλω να

βιολί-βιολοντσέλο έργο 1, τρεις Σονάτες για πιάνο έργο 2,

αρπάξω το πεπρωμένο από το λαιμό. Δεν θα κατορθώσει να

1 κουιντέτο για έγχορδα έργο 4, δύο σονάτες για πιάνο και

με λυγίσει καθ' ολοκληρία".

βιολοντσέλο έργο 5, την μεγάλη σονάτα για πιάνο έργο 7, το

Οι εναλλαγές αυτές, απελπισίας και εμπιστοσύνης

μεγάλο κονσέρτο για πιάνο, τη συμφωνία νούμερο 1 και άλλα.

φαίνονται στις σονάτες για πιάνο έργο 27 νούμερο 1 και

Η αποκάλυψη του στο κοινό έγινε με τη συναυλία που

νούμερο 2, έργο 28, έργο 31 νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο

δόθηκε στις 2 Απριλίου 1800. Η επιτυχία του ήταν μεγάλη. Σε

3. Το 1803 γράφει την δεύτερη συμφωνία του, στην οποία

αυτή την περίοδο της "Πρώτης τεχνοτροπίας" βλέπουμε ότι ο

φαίνεται να βγαίνει οριστικά νικητής από την κρίση και ότι

Beethoven είναι επηρεασμένος από τον Haydn και τον Mozart.

είναι πανίσχυρη η θέληση του για ζωή και χαρά.

Η μουσική του είναι περισσότερο κοσμική, επιδεικτική. Αφήνει

Σε όλα τα έργα της εποχής αυτής, συναντά κανείς ρυθμούς

να παρασύρεται από την αντίληψη που επικρατούσε τότε για

ηρωικούς και πολεμικούς. Οι πολεμοχαρής αυτή μουσική

τη μουσική, ότι αυτή ήταν μόνο για ψυχαγωγία.

εμπνεόταν από τα γεγονότα. Η επανάσταση πλησιάζει στη

Όπως σημειώνει όμως και ο Λανδορμύ "Σε μερικές

Βιέννη. Ένας από τους έμπιστους του, ο Schindler, γράφει:

συνθέσεις αυτής της περιόδου, ιδίως τις σονάτες του για πιάνο

"Ο Beethoven ήταν φίλο δημοκρατικός και οπαδός της

έργο 10, νούμερο 1 και νούμερο 3, βρίσκει κανείς τον μεγάλο

απεριόριστης ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Beethoven, τον βαθύ, τον σοβαρό, τον περιφρονούντα τον

Ήθελε όλοι να συμβάλλουν στη διοίκηση του κράτους. Για τη

συρμό, τον γράφοντα μόνο για τον εαυτό του και τον εξ

Γαλλία ήθελε την καθολική ψηφοφορία, με την ελπίδα ότι ο

ολοκλήρου κινούμενο με τον επιτακτικό χαρακτήρα του, την

Βοναπάρτης θα την εγκαθιστούσε, αποκαθιστώντας με αυτό

ανήσυχη φύση του, την πλούσια φαντασία του".

τον τρόπο τα θεμέλια της ανθρώπινης ευτυχίας".
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Απορροφημένος από αυτά, γράφει μία νέα συμφωνία με
τίτλο "Βοναπάρτης" (1802-1804). Είχε τελειώσει το έργο, όταν

όπερα Findelio και στη μουσική και στο λιμπρέτο εξασφαλίζει
τη διαρκή επιτυχία.

έμαθε τη στέψη του Ναπολέοντα. "Λοιπόν και αυτός είναι ένας

Πηγαίνοντας λίγο πίσω χρονολογικά, το 1806 βρίσκουμε

κοινός άνθρωπος", είπε. Έσκισε την αφιέρωση και έγραψε το

τον Beethoven να μένει στο Troppau, στη φιλική οικογένεια

νέο αυτό τίτλο Sinfonia eroica composta per festeggiare il son

των Brunswick, αποθαρρημένος από την αποτυχία της όπερας

venire di un grand uomo (Ηρωική συμφωνία προς πανηγυρισμό

του. Πάλι όμως ανακτά το θάρρος και την πίστη του. Σε αυτό

της μνήμης ενός μεγάλου Ανδρός).

συνέβαλε η Tereza Brunswick με την οποία αρραβωνιάστηκε

Με την ηρωική συμφωνία καθορίζεται οριστικά η

τον Μάιο του 1806. Η Τερέζα γίνεται την περίοδο αυτή η

δεύτερη τεχνοτροπία του. Υποκύπτει στην ανάγκη της

πηγή έμπνευσης του. Γράφει μερικά από τα αριστουργήματα

εξομολόγησης μέσα από το έργο του. Τι νιώθει βλέποντας

του, όπως οι σονάτες για πιάνο, Appassionata (1807), Sonata

να κυλάει ένα ρυάκι, να χορεύουν οι χωρικοί ή να ξεσπά

έργο 78 (1809), τη συμφωνία σε Do ελάσσονα (1808) και την

μία καταιγίδα. Τι σκέφτεται για την ένδοξη μοίρα ενός

Ποιμενική συμφωνία (1808).

ήρωα. Καλεί τους κατοίκους του πλανήτη να σμίξουν σε μία

Γράφει ο Beethoven στην Τερέζα: "Οι ιδέες μου

αδελφική τρυφερότητα. Ο Beethoven πλημμυρίζει με πάθος

συγκεντρώνονται σε σένα, ω αθάνατη πολυαγαπημένη

το παραμικρό ρυθμικό σχήμα, πλουτίζει την καθεμιά από τις

μου, κάποτε χαρωπές, κατόπιν μελαγχολικές και ρωτούν το

φράσεις του με ένα στοιχείο παθητικό, τις εξωθεί σε πυρετικές

πεπρωμένο για να μάθουν αν θα μας εισακούσει".

συγκρούσεις, διατηρεί μέσα τους μια εσωτερική φλόγα και μια

Ούτε αυτή η ένωση πραγματοποιήθηκε. Έμειναν όμως

ανθρώπινη ζεστασιά. Ο μουσικός του λόγος, πάντα γνώριμος

και οι δύο πιστοί μεταξύ τους ως το τέλος της ζωής τους. Στις

και προσιτός χάρη στην κλασική του αρχιτεκτονική εξηγεί την

συμφωνίες του ο Beethoven διηγείται τη δική του ιστορία.

αυθόρμητη ευγνωμοσύνη του πλήθους για έναν ρήτορα που

Μας λέει τον ενθουσιασμό του για τον Βοναπάρτη και την

η απλή, ρωμαλέα και άμεση ευγλωττία του χρησιμοποιεί ένα

επανάσταση, την ευτυχία του γιατί αγαπιέται, τη νίκη του κατά

ιδίωμα τέλειο στη σαφήνεια του. Ο Beethoven ενσαρκώνει το

του πεπρωμένου. Στην έκτη του συμφωνία μας μιλάει για τη

στίχο του Andre Cheurie "Πάνω σε σκέψεις καινούργιες ας

φύση, που τόσο αγαπούσε.

φτιάξουμε στίχους αρχαίους".

Το 1810 χωρίζει οριστικά από την Τερέζα. Το 1812

Παραμένοντας στην περίοδο της δεύτερης τεχνοτροπίας

γνωρίζεται με τον Γκαίτε μέσω της Bettina Brentano, φίλης του

του, βρίσκουμε το σύνθετη να καταπιάνεται με τη σύνθεση της

Γκαίτε. Όταν η Brentano γνώρισε τον Beethoven έγραψε στον

μοναδικής του όπερας, του Findelio. Η υπόθεση είναι η εξής:

Γκαίτε: "όταν τον είδα για πρώτη φορά με έκανε να ξεχάσω

ο Φλορεστάν κατακρατείται άδικα σε ένα δεσμωτήριο όπου

τον κόσμο, και σένα ακόμα. Δεν νομίζω πως απατώμαι

κινδυνεύει να πεθάνει από πείνα. Η σύζυγος του, Ελεονώρα,

βεβαιώνοντας ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ-πολύ

μεταμφιέζεται σε άνδρα και κατορθώνει να προσληφθεί σαν

μπροστά από το νεότερο πολιτισμό".

υπηρέτης του δεσμοφύλακα. Κατορθώνει να σώσει το σύζυγό

Όταν όμως ο Beethoven και ο Γκαίτε συναντήθηκαν στο

της και να πετύχει την καταδίκη του Πίζαρο, διευθυντή

Toeplitz δεν κατάλαβαν ο ένας τον άλλον. Στο Toeplitz ο

της φυλακής, ο οποίος είναι ένοχος για τα εγκλήματα που

Beethoven γράφει την 7η και 8η συμφωνία του. Σύμφωνα με τον

αποδόθηκαν στον Φλορεστάν.

Βάγκνερ η 7η συμφωνία είναι το ποίημα του χορού. Ο Weber

Η πρεμιέρα του Findelio δόθηκε στις 20 Νοεμβρίου του

την έκρινε αυστηρά. Ο ίδιος ο συνθέτης γράφει: "είμαι ο Βάκχος

1805. Η ψυχρή υποδοχή του κοινού και του τύπου ανάγκασε

που στύβει το ιδανικό νέκταρ για την ανθρωπότητα. Εγώ

τον Beethoven να διακόψει την παράσταση στην τρίτη πράξη.

δίνω στους ανθρώπους τη θεία φρενίτιδα του πνεύματος".

Στις 29 Μαρτίου 1806 ο Findelio παραστάθηκε και πάλι αλλά με

Ο Λανδορμύ γράφει ότι στην άγρια αυτή φαιδρότητα του

δύο πράξεις και με νέα εισαγωγή, (Νο 3), η οποία θεωρείται η πιο

Beethoven βρίσκει κανείς τους φλαμανδούς προγόνους του.

ωραία από όλες. Πάλι όμως αποτυχία. Ο τύπος όμως κατέκρινε

Η 8η συμφωνία του, είναι γεμάτη από μέθη και φαντασία.

περισσότερο το λιμπρέτο. Το 1814, τελείως ανακαινισμένη η

ο γίγαντας παίζει παιδικά παιχνίδια με αθωότητα και από
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καιρό σε καιρό μας υπενθυμίζει με κάποια φωνή ή με κάποια

Επαναφέρει στις σονάτες του τη φούγκα ή το φουγκάτο,

χειρονομία, τα πάθη του και τη δύναμή του. Για πολύ καιρό

ύφος το οποίο ήταν νεκρό από την εποχή ενός άλλου γίγαντα

θεωρούσαν τη συμφωνία αυτή σαν κάτι το διασκεδαστικό

της μουσικής του J.S. Bach. Η χρήση της φούγκα είναι ιδιαίτερα

χωρίς σημασία. Και είναι ο Βάγκνερ πάλι που συντέλεσε ώστε

χαρακτηριστική στις σονάτες έργο 106 και έργο 110.

να πάρει τη θέση που της άξιζε. το 1814 σημειώνει το απόγειο

Κοντά στο αυστηρό ύφος της φούγκας συναντάμε στις

της δόξας του Beethoven. Στο συνέδριο της Βιέννης όλοι οι

σονάτες για πιάνο και στην 9η συμφωνία σελίδες αγνού

πρίγκιπες της Ευρώπης του εκδηλώνουν τον σεβασμό τους.

'ρετσιτατίβου' ενόργανου, με κάποιο είδος αυτοσχέδιου

Είναι ο επίσημος μουσικός.

χαρακτήρα απαγγελίας. Οι αφηγήσεις αυτές εντείνουν

Πάλι όμως δεν κρατάει αυτή η χαρά. Ο αρχιδούκας Rodolfo,

το δραματικό χαρακτήρα των έργων όπου ο συνθέτης-

ο πρίγκιπας Lobkowitz και ο πρίγκιπας Kinsky που είχαν

συγγραφέας εκθέτει τα "κάθε αυτόν" και σκηνοθετεί την

αναλάβει την οικονομική του στήριξη, πέθαναν σε σύντομο

τραγωδία της εσωτερικής του ζωής.

χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να υποφέρει από έλλειψη

Τέλος, ο Beethoven δημιουργεί ένα είδος ανάπτυξης, την

χρημάτων. Το 1818 γράφει: "κατάντησα να φτάσω μέχρι την

οποία ονόμασαν μεγάλη παραλλαγή και η οποία εφαρμόζεται

επαιτεία και όμως είμαι αναγκασμένος να υποκρίνομαι ότι

θαυμάσια στον σκοπό του, να απορρίπτει δηλαδή κάθε εμπόδιο

δεν έχω ανάγκη. Η σονάτα έργο 106 γράφτηκε κάτω από

και να γράφει με πλήρη ελευθερία.

καταθλιπτικές συνθήκες. Είναι πολύ βαρύ να εργάζεται

Το 1803, ο Beethoven καταπιάνεται με τη σύνθεση της

κανείς με σκοπό να κερδίζει το ψωμί του". Εκτός από την

ένατης συμφωνίας. Σε αυτή τη συμφωνία έβαλε τον "Ύμνο στη

άθλια οικονομική του κατάσταση βρίσκεται και σε μεγάλη

Χαρά" του Schiller και στο τέλος τις ανθρώπινες φωνές. Με τη

ηθική κατάπτωση εξαιτίας της απάρνησης των παλιών του

συμφωνία αυτή υμνεί τη χαρά που νίκησε τη λύπη, τη χαρά που

φίλων. Γράφει ο ίδιος: "δεν έχω διόλου φίλους και είμαι μόνος

απελευθερώνει τον άνθρωπο και τον φέρνει κοντά στον θεό.

στον κόσμο".

Από το 1815 έως το 1826 ο Beethoven γράφει κάποια

Μέσα από αυτές τις καταστάσεις περνάει στην περίοδο της

αριστουργήματα όπως οι 5 τελευταίες σονάτες για πιάνο, έργο

Τρίτης τεχνοτροπίας του. Είναι πλέον ένας Beethoven οριστικά

101, έργο 106, έργο 109, έργο 110, έργο 111. Τη λειτουργία

αποτραβηγμένος από τον κόσμο και από τον εαυτό του. Δεν

σε Re έργο 123, την 9η συμφωνία έργο 125, τα έξι τελευταία

επιζητά καμία επιτυχία, καλλιεργεί την τέχνη του χωρίς να

κουαρτέτα έργο 127, έργο 132, έργο 133, έργο 130 νούμερο 13

ενδιαφέρεται για οποιαδήποτε ξένη επιδοκιμασία. Τελείως

και νούμερο 14, έργο 135.

θαμένος μέσα στη δυστυχία και την ταλαιπωρία του αλλά

Σχεδίαζε να γράψει ένα σωρό έργα ακόμη. Σώθηκαν μερικοί

καρτερικός, γελαστός, με μια μελαγχολία χωρίς εξέγερση και

σύντομοι αυτοσχεδιασμοί μιας συμφωνίας, της 10ης, η οποία

κάποτε εξυψωμένος ως την πιο ήρεμη χαρά με μία εξαιρετική

θα άρχιζε με θρησκευτικά άσματα κατά τον αρχαίο τρόπο και

προσπάθεια θέλησης.

θα τελείωνε με μία Βακχική εορτή.

Πολλοί προσπάθησαν να τον δελεάσουν για να συνθέσει

Ο Κρίστοφερ Σμωλ λέει: "Ο Beethoven στα τελευταία

έργα με την προηγούμενη τεχνοτροπία του. Απορρίπτει τις

του χρόνια, υπήρξε ο μόνος από τους σύγχρονους του που

προτάσεις αυτές: "εμπρός μου έχω το φθινόπωρο της ζωής

γύρισε την πλάτη του στον κεντρικό μύθο του ευρωπαϊκού

μου. Θέλω να μοιάσω στα γόνιμα εκείνα δέντρα, που φτάνει

πολιτισμού, ψάχνοντας με πάθος για νέες κατευθύνσεις, προς

κανείς να τα κουνήσει για να πέσει βροχή από ώριμους και

νέους κόσμους. Κόσμους που δεν μπορούσε να διακρίνει

εύχυμους καρπούς".

παρά μόνο αμυδρά, όπου οι έννοιες του χρόνου, της δύναμης

Ο Beethoven στις συνθέσεις αυτής της περιόδου δίνει στη

και της σύγκρουσης δεν είχαν κανένα νόημα".

σκέψη του μορφή πιο αόριστη για να μας κρατήσει μετέωρους

Πέθανε στις 26 Μαρτίου 1827, μετά από ταλαιπωρία τριών

και για να συνδέσει καλύτερα τις εντυπώσεις μας. Βρίσκεται

μηνών, από αρρώστιες που τον είχαν εξασθενήσει, μια μέρα

ήδη στο δρόμο εκείνο που αργότερα ο Βάγκνερ θα ονομάσει

καταιγίδας, με χιονοθύελλα και βροντές κεραυνών.

"Άπειρη μελωδία".
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

…η
αναζήτηση
της Σοφίας
που γίνεται
τρόπος ζωής
και δίνει

προσφέρει
το οξυγόνο

νόημα στην

της ψυχής,

είναι μια

ύπαρξή

ένα Όραμα

αυθεντική

μας

Είσαι

Τι είναι για μας
η φιλοσοφία
Η φιλοσοφία είναι η σοφία
της καθημερινής ζωής. Το να
φιλοσοφείς είναι πολύ απλά να
είσαι «παρών» στη ζωή, στους
άλλους και στον εαυτό σου.
Δεν είναι μια διανοητική
προσέγγιση αλλά πάνω απ’ όλα
ένας τρόπος ζωής προσιτός σε
όλους και αποτελείται από την
εφαρμογή των διδασκαλιών
των σοφών όλων των εποχών.
Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό
μας, να ερχόμαστε σε επαφή
με ιδέες κι όχι με απόψεις και
να κάνουμε σωστές επιλογές
ελεύθερα.

στάση

για να

καρδιάς,
ένα κανάλι
Δύναμης
και Ζωής

Τι είναι για μας
ο πολιτισμός
Στη Νέα Ακρόπολη
αναγνωρίζουμε την ανάγκη
να διασώσουμε και να
αναπτύξουμε, μέσα από μια
ολιστική προσέγγιση, την τέχνη,
την επιστήμη, το μυστικισμό
και την πολιτική ως την τέχνη
της αρμονικής συνύπαρξης.
Δεν μαθαίνουμε απλά για κάθε
πολιτισμό αλλά χτίζουμε τον
πολιτισμό και την κουλτούρα
μέσα στον καθένα.
Γιατί ο Πολιτισμός διευρύνει
την κατανόησή μας για τη ζωή και
τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά
στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα
σεβασμού, αλληλεγγύης
και αλληλοκατανόησης.

Τι είναι για μας
ο εθελοντισμός
Ο Εθελοντισμός είναι μια
αυθεντική στάση καρδιάς πέρα
από τις μόδες.
Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει
στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα
από το οποίο μπορεί ο άνθρωπος
αναπτύσσοντας τις αξίες της
ένωσης, της αλληλεγγύης,
της ανεκτικότητας, της
υπευθυνότητας, να οδηγηθεί
στη βελτίωση τόσο του εαυτού
του όσο και της κοινωνίας στην
οποία ζει.
Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με
χτυπήματα αλλά με Φως!

Η Μουσική των Σφαιρών
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Μ

"όμορφη"

οποίοι θεωρούσαν τον Ερμή ιδρυτή των τεχνών. Σύμφωνα με

όταν όλα της τα μέρη είναι αρμονικά

το μύθο, ο Ερμής κατασκεύασε την πρώτη λύρα, τεντώνοντας

συνδυασμένα. Ο κόσμος χαρακτηρίζεται

χορδές πάνω στο καβούκι μιας χελώνας. Ο Όσιρις και η Ίσις

"όμορφος, αγγελικά πλασμένος” και ο

επίσης, ήταν κάτοχοι της ποίησης και της μουσικής.

ια

σύνθεση

χαρακτηρίζεται

Δημιουργός του ονομάζεται “το Αγαθό”, επειδή το "Αγαθό"

Στα Μυστήρια, η λύρα ήταν το μυστικό σύμβολο του

πρέπει υποχρεωτικά να δρα σύμφωνα με τη δική του φύση. Αυτό

ανθρώπου. Το σώμα του οργάνου συμβόλιζε την ανθρώπινη

είναι αρμονία. Η ομορφιά είναι η αρμονία που διακηρύσσει τη

μορφή, οι χορδές τα νεύρα και ο μουσικός το πνεύμα του

δική της φύση στον κόσμο της μορφής.

ανθρώπου. Παίζοντας τις χορδές (τα νεύρα), το πνεύμα

Το Σύμπαν είναι φτιαγμένο από διαφορετικές βαθμίδες

δημιούργησε την αρμονία της φυσιολογικής λειτουργίας,

Αγαθού. Αυτές οι βαθμίδες κλιμακώνονται, ξεκινώντας από

η οποία γίνεται δυσαρμονία, όταν η φύση του ανθρώπου

την Ύλη, που είναι ο κατώτερος βαθμός Αγαθού, μέχρι το

προσβάλλεται.

Πνεύμα, που είναι ο ανώτερος.

Ενώ οι πρώιμοι Κινέζοι, Ινδοί, Πέρσες, Αιγύπτιοι,

Ο ελάχιστος βαθμός Αγαθού προϋποθέτει ανάλογα τον

Ισραηλίτες και Έλληνες χρησιμοποίησαν ταυτόχρονα φωνητική

ελάχιστο βαθμό αρμονίας και ομορφιάς. Όλα τα πράγματα,

και οργανική μουσική στις θρησκευτικές τελετές τους, καθώς

όπως είναι φυσικό, πρέπει να συμμετέχουν στο Αγαθό και να

και στο θέατρο τους, απέμεινε στον Πυθαγόρα να αναδείξει

τοποθετούνται σε αρμονικούς συνδυασμούς, αφού η αρμονία

την πραγματική αξία της τέχνης αυτής, αποκαλύπτωντας τη

είναι η έκφραση της θέλησης του Αιώνιου Αγαθού.

μαθηματική της βάση.

Είναι πολύ πιθανό ότι οι Ελληνες μυημένοι τα Μυστήρια,

Παρά την αμφισβήτηση της μαθηματικής ιδιότητας

απέκτησαν τις γνώσεις σχετικά με τις φιλοσοφικές και

του Πυθαγόρα από ορισμένους, του αποδίδεται σήμερα η

θεραπευτικές όψεις της μουσικής, από τους Αιγύπτιους, οι

ανακάλυψη της διατονικής κλίμακας. Έχοντας μάθει τη θεϊκή
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θεωρία της μουσικής από τους ιερείς των Μυστηρίων, όπου
ήταν δεκτός, ο Πυθαγόρας διαλογίστηκε για χρόνια σχετικά
με τους νόμους που διέπουν την αρμονία και τη δυσαρμονία.
Είναι άγνωστο με ποιον τρόπο έλυσε αυτό το πρόβλημα,
αλλά αναφέρεται η ακόλουθη εξήγηση:
Μια μέρα, ενώ διαλογιζόταν στο πρόβλημα της αρμονίας,
ο Πυθαγόρας έτυχε να περάσει έξω από το μαγαζί ενός
σιδηρουργού, όπου οι εργάτες σφυρηλατούσαν ένα κομμάτι
μετάλλου πάνω σ' ένα αμόνι. Ο Πυθαγόρας παρατήρησε
τις διαφορές ανάμεσα στα χτυπήματα από μεγάλα σφυριά
και στα χτυπήματα που γίνονταν από μικρότερα εργαλεία.
Υπολογίζοντας προσεκτικά τις αρμονικές συγχορδίες που
έδιναν οι συνδυασμοί αυτών των ήχων, έφτασε στο πρώτο
του συμπέρασμα για τα μουσικά διαστήματα της διατονικής
κλίμακας. Μπήκε στο μαγαζί και, αφού εξέτασε προσεκτικά τα
εργαλεία, κράτησε στη μνήμη του τα βάρη τους.
Όταν γύρισε στο σπίτι του, κατασκεύασε έναν ξύλινο
βραχίονα, που εκτεινόταν έξω από τον τοίχο του δωματίου του.
Σε σταθερά διαστήματα, κατά μήκος του βραχίονα, σύνδεσε
τέσσερις χορδές ίδιας σύνθεσης, βάρους και μεγέθους. Στην
πρώτη χορδή τοποθέτησε ένα βάρος 6 κιλών, στη δεύτερη

της ελέγχονταν από μαθηματικές αναλογίες. Άλλωστε οι

4,5 κιλών, στην τρίτη 4 κιλών και στην τέταρτη 3 κιλών.

Πυθαγόρειοι διακήρυτταν ότι τα μαθηματικα δείχνουν την

Αυτά τα βάρη ανταποκρίνονταν στα βάρη των σφυριών του

ακριβή μέθοδο, με την οποία ο Θεός δημιούργησε το Σύμπαν

σιδηρουργού. Ανακάλυψε λοιπόν ότι, όταν ηχούσαν μαζί η

και το διατηρεί.

πρώτη και η τέταρτη χορδή, παρήγαγαν το αρμονικό διάστημα

Ο Πυθαγόρας χώρισε τα μέρη της δημιουργίας σε σφαίρες.

της οκτάβας. Με παρόμοιους πειραματισμούς διαπίστωσε

Σε καθεμιά από αυτές απέδωσε έναν τόνο, ένα αρμονικό

ότι η πρώτη και η τρίτη χορδή παρήγαγαν την αρμονία του

διάλειμμα, ένα χρώμα, έναν αριθμό και μια μορφή. Για να

DIAPENTE, δηλαδή το αρμονικό διάστημα της πέμπτης.

αποδείξει την ακρίβεια των συμπερασμάτων του αντιστοίχισε

Παρομοίως, η δεύτερη και η τέταρτη χορδή, έχοντας την ίδια

τις σφαίρες αυτές με τα διάφορα επίπεδα του πνεύματος και

αναλογία με την πρώτη και τρίτη χορδή, δημιουργούσαν μια

της ύλης, που κλιμακώνονταν από την πιο αφηρημένη λογική

DIAPENTE αρμονία. Συνεχίζοντας την έρευνα, ο Πυθαγόρας

δομή, μέχρι το πιο συμπαγές γεωμετρικό στερεό.

ανακάλυψε ότι η πρώτη και η δεύτερη χορδή παρήγαγαν την
αρμονία του DIATESSARON ή το διάστημα τρίτης.
Το κλειδί για τις αρμονικές αναλογίες είναι κρυμμένο

Εφάρμοσε το νεοανακαλυφθέντα νόμο των αρμονικών
διαλειμμάτων σε όλα τα φαινόμενα της φύσης, δείχνοντας την
αρμονική σχέση των πλανητών των αστερισμών μεταξύ τους.

στη φημισμένη τετρακτύ του Πυθαγόρα. Η τετρακτύς είναι

Αξιοσημείωτο παράδειγμα της σύγχρονης απόδειξης των

φτιαγμένη από τέσσερα νούμερα, οι αναλογίες των οποίων

αρχαίων φιλοσοφικών διδασκαλιών αποτελεί η πρόοδος των

αποκαλύπτουν τα διαστήματα της οκτάβας, τα Diapente και

στοιχείων σε αρμονικές αναλογίες. Φτιάχνοντας μια λίστα

τα Diatessaron, εφόσον ο νόμος των αρμονικών διαστημάτων,

στοιχείων με αύξουσα σειρά, σύμφωνα με τα ατομικά τους

όπως τέθηκε παραπάνω, είναι αληθής.

βάρη, ο Newlands ανακάλυψε σε κάθε όγδοο στοιχείο, μια

Για τον Πυθαγόρα η μουσική ήταν ένα από τα τμήματα
της θεϊκής επιστήμης των μαθηματικών και οι αρμονίες

επανάληψη των συστατικών. Αυτή η ανακάλυψη είναι γνωστή
σαν "νόμος της οκτάβας" στη σύγχρονη Χημεία.
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Αφότου διατυπώθηκε η θεωρία ότι η αρμονία δεν πρέπει

Κρότωνα, συνήθιζε τους μαθητές του να ανοίγουν και να

να γίνεται αντιληπτή με τις αισθήσεις αλλά με τη λογική, οι

κλείνουν την κάθε μέρα με τραγούδια. Αυτά που παίζονταν το

Πυθαγόρειοι ονομάστηκαν "κανονικοί" για να διακρίνονται από

πρωί, καθάριζαν το νου από τον ύπνο και τον προετοίμαζαν

τους μουσικούς της "Αρμονικής Σχολής", οι οποίοι θεωρούσαν

για τις δραστηριότητες της υπόλοιπης ημέρας, ενώ αυτά

ότι η αρέσκεια και το ένστικτο είναι η πηγή της αρμονίας.

που παίζονταν το βράδυ χαλάρωναν και βοηθούσαν στην

Αναγνωρίζοντας, παρ' όλα αυτά, την προφανή επίδραση

ανάπαυση.

της μουσικής στις αισθήσεις, ο Πυθαγόρας δε δίστασε να

Η θεραπευτική μουσική του Πυθαγόρα περιγράφεται από

δείξει την επιρροή, στο νου και στο σώμα, αυτού που ονόμασε

τον Ιάμβλιχο ως εξής: Υπάρχουν συγκεκριμένες μελωδίες

"μουσικό φάρμακο". Έδειξε διακεκριμένη προτίμηση στα

για ασθένειες της ψυχής, καθώς και της μελαγχολίας και της

έγχορδα, προειδοποιώντας τους μαθητές του να μην εκτίθενται

θλίψης, για τις οποίες ο Πυθαγόρας θεωρούσε ότι απαιτούσαν

στους ήχους των πνευστών και των κυμβάλων. Δήλωσε ότι η

μεγαλύτερη προσοχή. Επίσης, είχε συνθέσει άλλες μελωδίες

ψυχή μπορούσε να εξαγνιστεί από τις αρνητικές επιδράσεις, με

εναντίον της οργής και του θυμού. Υπάρχει επίσης άλλη μορφή

σοβαρά τραγούδια με τη συνοδεία της λύρας.

μουσικής ειδική για τις επιθυμίες.

Καθώς παρατηρούσε τα άστρα ένα βράδυ, συνάντησε

Είναι πιθανό ότι οι Πυθαγόρειοι αναγνώρισαν κάποια

ένα μεθυσμένο νέο, έξαλλο από ζήλια, που προσπαθούσε να

σύνδεση ανάμεσα στους επτά ελληνικούς ρυθμούς και

στοιβάξει δαδιά έξω από το σπίτι της ερωμένης του για να

στους πλανήτες. Για παράδειγμα, ο Πλίνιος αναφέρει ότι ο

το κάψει. Η φρενίτιδα του νεαρού συνοδευόταν από έναν

Κρόνος κινείται στο Δωρικό ρυθμό και ο Δίας στο Φρυγικό.

οργανοπαίχτη, ο οποίος έπαιζε στο φλάουτο φρυγικούς

Το αποτέλεσμα της μουσικής στην κουλτούρα των Ελλήνων

ρυθμούς. Ο Πυθαγόρας σύστησε στο μουσικό να αλλάξει

συνοψίζει ο Emil Nauman.

τους ήχους του σε αργούς και ρυθμικούς Σπονδαϊκούς. Ο

O Πλάτωνας υποτιμούσε την άποψη ότι η μουσική

μεθυσμένος νεαρός ηρέμησε και, μαζεύοντας τα δεμάτια με τα

είχε αποκλειστικά σαν σκοπό να δημιουργήσει απλά και

ξύλα, έφυγε για το σπίτι του.

μόνο χαρούμενα συναισθήματα. Υποστήριζε ότι μάλλον θα

Ο Πυθαγόρας ο ίδιος θεράπευσε πολλές παθήσεις του

έπρεπε να εμπνέει αγάπη προς κάθετί ευγενές και μίσος προς

πνεύματος, της ψυχής και του σώματος, με συγκεκριμένες

οτιδήποτε ποταπό και ότι τίποτα δεν μπορεί να επηρεάσει τα

μουσικές συνθέσεις κατά περίπτωση ή απλά, υποδεικνύοντας

εσώτερα συναισθήματα του ανθρώπου, όσο ο ρυθμός και η

επιλογές από πρώιμους ποιητές. Όπως ο Ησίοδος και ο

μουσική. Συμφωνούσε με το Δάμωνα τον Αθηναίο, το μουσικό

Όμηρος, έτσι και ο Πυθαγόρας, στο πανεπιστήμιο του, στον

δάσκαλο του Σωκράτη, ότι η εισαγωγή μιας νέας και υποθετικά

24

Οκτώβριο ς - Νοέμβριο ς - Δεκέμβριο ς 2020

εξαντλητικής κλίμακας, θα μπορούσε να διακινδυνεύσει το
μέλλον ενός ολόκληρου έθνους και ότι δεν είναι δυνατό να
αλλάξεις ένα κλειδί χωρίς να ταρακουνήσεις τα θεμέλια της
πολιτείας.
Ο Πλάτωνας θεώρησε ότι η μουσική που εξευγενίζει το
πνεύμα είναι πολύ πιο άξια από αυτή που απλώς διεγείρει τις
αισθήσεις. Επίσης επέμενε ότι το ύψιστο καθήκον του νομοθέτη
είναι να απαγορεύσει κάθε είδους θηλυπρεπούς και λάγνας
μουσικής και να ενθαρρύνει μόνο αυτή που ήταν αγνή και
αξιοπρεπής. Ακόμη, ότι οι έντονες και εμψυχωτικές μελωδίες
ήταν για του άντρες, ενώ οι ευγενικές και χαλαρωτικές για
τις γυναίκες. Απ’ αυτό συμπεραίνουμε ότι η μουσική έπαιζε
σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων.
Η επιλογή της ορχηστρικής μουσικής έπρεπε να γίνει με
μεγάλη προσοχή, επειδή η απουσία λέξεων έκανε τη σημασία
της αμφίβολη και ήταν δύσκολο να προβλεφθεί αν η επίδρασή

Το πρώτο μέρος ονομαζόταν ΕΜΠΥΡΕΙΟ ή η σφαίρα

της θα ήταν ευγενής ή ενοχλητική. Τα γούστα των πολλών, που

των σταθερών αστεριών και ήταν η χώρα των αθανάτων. Οι

διασκέδαζαν με παραπλανητικά και αισθησιακά ακούσματα,

υπόλοιπες σφαίρες ήταν με τη σειρά: του Κρόνου, του Δία,

έπρεπε να αντιμετωπίζονται με περιφρόνηση. Άλλωστε,

του Άρη, του Ήλιου, της Αφροδίτης, του Ερμή, της Σελήνης,

και σήμερα η εμβατηριακή μουσική που χρησιμοποιείται σε

της Φωτιάς, του Αέρα, του Νερού και της Γης. Οι ήχοι των

περιόδους πολέμου με σημαντικά αποτελέσματα, παρόλο που

επτά πλανητών με τη σφαίρα των αστεριών, μαζί μ' αυτή που

δε δημιουργείται σύμφωνα με την αρχαία θεωρία, επηρεάζει

βρίσκεται κάτω από μας (ΑΝΤΙΧΘΩΝ), είναι οι εννέα μούσες

φανερά τα συναισθήματα των μαζών.

και η συμφωνία τους ονομάζεται μνημοσύνη.

Λέγεται ότι ο Πυθαγόρας είχε ακούσει τη μουσική των

Στον εννεαπλό χωρισμό του Σύμπαντος η πρώτη σφαίρα

σφαιρών. Σύμφωνα με τη θεωρία του, οι πλανήτες, καθώς

πρόφερε το ιερό φωνήεν Α, η δεύτερη το Ε, η τρίτη το H, η

κινούνταν μέσα στο Σύμπαν και ανάλογα με την ταχύτητα

τέταρτη το Ι, η πέμπτη το O, η έκτη το Υ και η έβδομη το Ω.

και τη μάζα τους, δημιουργούσαν ένα συγκεκριμένο τονο, μια

Όταν αυτά τα ουράνια σώματα τραγουδούν μαζί, παράγουν

συγκεκριμένη νότα. Έτσι, από τους πλανήτες ονόμασαν τις

μια τέλεια αρμονία, που αφιερώνει έναν αιώνιο έπαινο στο

νότες του Διατονικού μουσικού συστήματος.

Δημιουργό.

Οι νότες που παρήγαγαν οι πλανήτες εξαρτώνταν από τη

Πολλά πρώιμα όργανα έχουν επτά χορδές και λέγεται

μάζα, την ταχύτητα και την απόσταση τους από τη γη. Έτσι,

ότι ο Πυθαγόρας πρόσθεσε την όγδοη χορδή στη λύρα του

ο Κρόνος, σαν πιο μακρινός πλανήτης, έδινε την πιο "βαριά"

Tedrander. Οι εφτά χορδές αντιστοιχίζονταν πάντα με το

νότα, ενώ η Σελήνη, ο πιο κοντινός πλανήτης, έδινε την πιο

ανθρώπινο σώμα και τους επτά πλανήτες. Τα ονόματα του

οξεία νότα.

Θεού ήταν επίσης συνδυασμοί των επτά πλανητικών αρμονιών.

Ο Πυθαγόρας συνέλαβε το Σύμπαν σαν ένα γιγάντιο

Οι Αιγύπτιοι περιόριζαν τα ιερά τους άσματα στους εφτά

μονόχορδο. Η μόνη του χορδή ήταν συνδεδεμένη, από τη μια

πρωταρχικούς ήχους, απαγορεύοντας να ηχήσει οτιδήποτε

στο απόλυτο πνεύμα και από την άλλη στην απόλυτη ύλη. Ο

άλλο μέσα στους ναούς τους. Ένας από τους ύμνους τους

Πυθαγόρας χώρισε αυτή τη χορδή, σύμφωνα με μια εκδοχή,

περιείχε τα παρακάτω λόγια: "Οι επτά τόνοι Σε υμνούν, Εσένα,

σε εννέα μέρη, σύμφωνα με άλλη, σε δώδεκα. Το δωδεκαπλό

το μεγάλο Θεό, τον Πατέρα του Σύμπαντος, που εργάζεσαι

σύστημα ήταν το εξής:

ακατάπαυστα".
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Μ

αδαγασκάρη

1870

μ.Χ.,

Μαρτυρία

Άγγλου ιεραποστόλου: «Όλοι οι κάτοικοι
του χωριού έκαναν έναν κύκλο και
χτυπούσαν συνεχώς τα χέρια τους γύρω

από τις άρρωστες μικρές που ήταν ξαπλωμένες και περίεργα
στολισμένες. Κατόπιν οι γυναίκες τραγούδησαν ένα μονότονο
τραγούδι ενώ οι άνδρες χτυπούσαν τα ξύλινα τύμπανα τους.
Ύστερα, μια γυναίκα «ιερής καταγωγής», που είχε έρθει ειδικά γι'
αυτή τη λειτουργία, άρχισε να χορεύει στο κέντρο του κύκλου,
ενώ μια άλλη, που ήταν καθισμένη ακριβώς πίσω από τις
άρρωστες, έκανε ένα τρομακτικό θόρυβο χτυπώντας κομμάτια
από μέταλλο. Αυτή η τελετουργία είχε σκοπό να διώξει τα
«κακά πνεύματα» από τις άρρωστες και να τα οδηγήσει προς το
σώμα της χορεύτριας που, χάρη στην ιερή καταγωγή της ήταν
προστατευμένη από την επιρροή αυτών των πνευμάτων».
Αν θεωρούμε ότι η χρήση της μουσικής και του ήχου στη
θεραπευτική τέχνη, καθώς και η γνώση της δύναμης του
λόγου και η εφαρμογή της περιορίζεται μόνο στις πρωτόγονες
κοινωνίες, που ακόμα και στις μέρες μας κάποιες μορφές τους
επιβιώνουν, απέχουμε πολύ από την πραγματικότητα. Μια,
έστω επιφανειακή προσέγγιση των γραφών των διαφόρων
θρησκειών, της μυθολογίας, των φιλοσοφικών κειμένων
αλλά και της ίδιας της ιστορίας της ανθρωπότητας θα μας
επιβεβαίωνε του λόγου το αληθές.

επικαλούνται μέσω των παιάνων όταν η αρρώστια σαρώνει τον

Στις περισσότερες παραδόσεις περί κοσμογονίας, γίνεται

λαό της Θήβας, στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, κατά

λόγος για ένα είδος «πρωταρχικής φωνής» ή ήχου που

της καταστρεπτικής μάστιγας της επιδημίας. Αυτόν και κατά

διαμορφώνει το Χάος σε Κόσμο, όπως στην ινδική Αιταρέγυα

την πανώλη της Τροίας, που καταπολεμήθηκε με τραγούδι.

Ουπανισάδ, όπου ο Κόσμος εκτινάσσεται από ένα «Αυγό», στο

Πάνω στο ίδιο πνεύμα, της αποδοχής της μουσικής, τόσο

οποίο βρίσκεται κλεισμένος ο πρωταρχικός τόνος, ενώ κάτι

ως ηθοπλαστικού και εκπολιτιστικού, όσο κι ως ιαματικού

αντίστοιχο έχουμε και στους Ορφικούς.

παράγοντα, κινούνται και οι απόψεις του Πλάτωνα: «Η μουσική

Ας θυμηθούμε τη φλογέρα του Κρίσνα, τη λύρα του

δεν δόθηκε από τους θεούς στους ανθρώπους μόνο για να

Απόλλωνα και αυτή του Ορφέα. Με το τραγούδι του, ο

τους διασκεδάζει και να χαϊδεύει τα αυτιά τους με ευχάριστες

τελευταίος, κατόρθωνε να εξημερώνει τη φύση και τα στοιχεία

μελωδίες, αλλά και για να κατευνάζει τα ψυχικά τους πάθη και

της. Ο Κάδμος νικώντας το δράκοντα παίρνει για σύζυγο

να καταπολεμά τις ατέλειες των σωμάτων τους».

την Αρμονία, κόρη του Άρη και της Αφροδίτης. Ο Αμφίων

Στην

άποψη

αυτή

του

Πλάτωνα

φαίνεται

να

οικοδομεί με τη μουσική του τα τείχη της Θήβας και ο Απόλλων

συμπαρατάσσεται και ο Μέγας Ναπολέων: «Απ' όλες τις

με τον ίδιο τρόπο εκείνα της Τροίας.

καλές τέχνες, η μουσική είναι εκείνη η οποία εξασκεί μείζονα

Ας σταθούμε όμως στον Απόλλωνα, στο πρόσωπο

επίδραση επί των παθών και την οποία ο Νομοθέτης θα έπρεπε

του οποίου συναντιούνται και παντρεύονται η Μουσική

περισσότερο να ενισχύσει. Ένα μουσικό έργο εκτελούμενο από

κι η Ιατρική. Γιατρός σωμάτων και ψυχών, μουσηγέτης και

πραγματικό καλλιτέχνη, ενεργεί ασυγκρίτως εντονότερα επί

θεραπευτής ταυτόχρονα, «Παιάν Άναξ» και ''Ιήος''. Αυτόν

του αισθήματος και ασκεί μεγαλύτερη επίδραση από ένα καλό
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σύγγραμμα ηθικής, το οποίο πείθει μεν τη λογική, χωρίς όμως

και εκτόνωση. Ο Αριστοτέλης καταλήγει σε δύο ενδείξεις, οι

να επιδρά επί των εθίμων μας».

οποίες έχουν πολλές ομοιότητες και με σύγχρονες εφαρμογές:

Η θέση αυτή του Μέγα Ναπολέοντα δεν πρέπει να ήταν
ανεπηρέαστη και από το γεγονός της θεραπείας του γιού

α. Οι ηπιότερες μορφές ψυχικών διαταραχών θεραπεύονται
με την επίδραση μιας ήρεμης μουσικής.

τού περίφημου θεράποντος ιατρού του, του CORVISART.

β. Σε περίπτωση βαρύτερων ασθενειών, η παθολογική

Αυτός, ενώ είχε προσβληθεί από τυφοειδή πυρετό, φέρεται

ταραχή πρέπει να εντείνεται με τη βοήθεια μιας πολύ έντονης

να θεραπεύθηκε με την καθημερινή ακρόαση ορχήστρας

μουσικής, ώστε στο αποκορύφωμα να επέλθει η κάθαρση, που

αποτελούμενης από δύο κόρνα, δύο μπάσα, δύο κλαρινέτα και

θα φέρει και τη λύση της διαταραχής.
Στην αρχαιότητα οι θεραπευτές στην Ανατολή, μέσα από

μιας τρομπέτας.
Ανάμεσα στα πολλά ιστορικά παραδείγματα, αξίζει να

ένα είδος μαιευτικής ή ψυχανάλυσης, θεράπευαν ασθένειες

αναφερθεί η αποκατάσταση της κλονισμένης υγείας και η

ψυχολογικής φύσης διεγείροντας τη συναισθηματική φύση του

θεραπεία των κρίσεων μελαγχολίας του βασιλιά Φιλίππου

ατόμου μέσω του ρυθμού του τυμπάνου και του τραγουδιού

του Ε' και του Φερδινάνδου του ΣΤ' της Ισπανίας, από τα

τους, ενώ ο ασθενής ταλάντευε το κεφάλι του σύμφωνα με

τραγούδια του Φαρινέλλι και τις σονάτες του Ντομένικο

τον ρυθμό. Η μέθοδος αυτή τον ανάγκαζε να αποκαλύψει

Σκαρλάτι, στα μέσα του 18ου αιώνα, όπως ακριβώς ο Δαυίδ

το μυστικό της ενόχλησής του, που κρυβόταν κάτω από το

το 1000 π.Χ. περίπου, θεράπευε την «κατάθλιψη» του Σαούλ

κάλυμμα του φόβου και της συμβατικότητας. Έτσι ομολογούσε

παίζοντας άρπα.

στο θεραπευτή κάτω από τη γοητεία του ρυθμού και αυτός

Η Σχολή του Αριστοτέλη είχε ως αρχή της τη συγκίνηση

ήταν σε θέση να εξιχνιάσει την πηγή της ασθένειας.

που η μουσική προκαλεί, η οποία όταν είναι ισχυρή μπορεί

Η σύγχρονη επιστήμη, τείνει πλέον να αναγνωρίσει

να απομακρύνει τις ψυχικές εντάσεις προκαλώντας κρίση

και να ξαναθέσει σε εφαρμογή τη μουσική καθώς και άλλες
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παραδοσιακές μεθόδους στην υπηρεσία της ιατρικής.

για την ύπαρξη επιστημόνων και ανθρώπων ιδεολόγων, που με

Πειράματα που επαληθεύουν την επίδραση της μουσικής τόσο

τις σάλπιγγές τους θα γκρεμίσουν τα τείχη της μισαλλοδοξίας,

στην ανάπτυξη των φυτών, όσο και στην παραγωγικότητα

του φανατισμού, της τυφλότητας και κωφότητας, τα τείχη

των ζώων, (η ακρόαση της μουσικής του Μότσαρτ αυξάνει

που μας χωρίζουν από τον Θεό, την αλήθεια, τη γνώση, την

τη γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων κατά 15-20 %!) καθώς

πραγματική επαφή με τον άνθρωπο και τη φύση, τα τείχη της

επίσης στον καρδιακό παλμό και τον ρυθμό της αναπνοής του

Ιεριχούς.

ανθρώπου, συνηγορούν στις «νέες» δρομολογήσεις. Ήδη, εδώ
και μερικά χρόνια, λειτουργούν στη Γαλλία, Αυστρία, Αργεντινή
κ.α. ινστιτούτα, που εφαρμόζουν τη μουσικοθεραπεία στην
πράξη, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
Βέβαια η λήθη και η αδράνεια στην οποία έχει περιέλθει
τόσο η χρήση των επωδών (Ψαλμοί) στη Δύση, όσο και των
Μάντραμ (επί το πλείστον στίχοι από τα Ιερά βιβλία των Βεδών)
στην Ανατολή, ως αποτέλεσμα της ηθικής και γενικότερης
παρακμής της εποχής μας αλλά και σαν μηχανισμός αυτοάμυνας
της Φύσης καθώς, σύμφωνα με το Κυμβάλειο: «Αυτός που
καταλαβαίνει την Αρχή της Δόνησης, έχει αρπάξει το σκήπτρο
της Δύναμης», εμποδίζει την πραγμάτωση αλμάτων σε αυτόν
τον τομέα. Ας ευχηθούμε όμως και ας αγωνιστούμε στην
προσπάθεια αυτή, της ανεύρεσης του «Απολεσθέντος Λόγου»,
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Συμβολισμός στη Mουσική
Κείμενο: Harry Costin

Α

πό τότε που ο άνθρωπος αυτοπροσδιορίστηκε

της σιωπής. Έτσι γεννήθηκαν ο χορός και η μουσική, σε μία

σαν τέτοιος, προσπάθησε να διαβάσει στη φύση

προσπάθεια ανώτατου επιπέδου για να αναπαραχθεί στη γη το

τα σημάδια μιας ανώτερης δύναμης, τα οποία

έργο εκείνων τους οποίους έμαθε να αναγνωρίζει σαν θεούς.

αντιλήφθηκε σαν πρωτοφανείς εκδηλώσεις της.

Παλιές παραδόσεις, αποσπάσματα τα οποία βρίσκονται

Τα φωτεινά ίχνη εκείνου του μυστηρίου που βρίσκεται πέρα

διασκορπισμένα στις μυθολογίες όλων των λαών, συσχετίζουν

από το σκοτάδι του χρόνου ήταν ο οδηγός του ανθρώπου,

τη δημιουργία του σύμπαντος με την εμφάνιση της μουσικής.

ενώ η φωτιά του λόγου μόλις που άναβε αδύναμα μέσα του.

Στη "Γένεση" της βίβλου λέγεται ότι "εν αρχή ήν ο Λόγος".

Αυτά τα ίχνη που έμαθε να διαβάζει στο βιβλίο της φύσης,

Από το μυστηριώδη θεό, το ακατανόμαστο Ain Soph,

εσωτερικής και εξωτερικής, ήταν τα πρώτα σύμβολα, δηλαδή οι

εκπορεύεται η πρώτη δημιουργική ώθηση, ο εκφρασμένος

εκδηλώσεις ή συστατικά στοιχεία της Μιας Ζωής. Το φύσημα

λόγος, ο πρώτος ήχος, το πνευματικό ένδυμα του δημιουργού

του ανέμου, η ήλεκτρο-πνευματική δύναμη της ακτίνας του

Θεού. Στις παραδόσεις της Βόρειας Ευρώπης οι δημιουργοί

φωτός, η καθημερινή ανάσταση του ήλιου, ήταν μηνύματα ενός

θεοί (για παράδειγμα ο Wotan ή ο Vainmainen) γνωρίζουν το

πνευματικού συνομιλητή τα οποία έμαθε να αποκρυπτογραφεί.

μυστικό των μαγικών σημείων- λέξεων της δημιουργίας, τους

Σαν άξια ενσάρκωση του πρώτου μυστηρίου, ο άνθρωπος

ρούνους. Οι ρούνοι δεν είναι τίποτα άλλο από την πνευματική

προσπάθησε να μάθει και να αναπαραγάγει την πρώτη γλώσσα,

ουσία των Βαλκυριών (βόρειο-ευρωπαϊκή πολεμική εκδοχή,

που είχε τη ρίζα της στην ίδια την κοιτίδα του σκότους και

παρόμοια με τις μούσες της αρχαίας Ελλάδας).
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Στις ινδουιστικές παραδόσεις ο πρώτος ήχος είναι το
ιερό AUM, που αναπαριστάνεται, συμβολικά, με τον λευκό
Hamsa. Το AUM είναι κύκνος και αντανακλά τη δημιουργία,
τη διατήρηση και καταστροφή του εκδηλωμένου σύμπαντος.
Η γνώση της επταπλής προσφοράς του θεωρούταν πολύ
εσωτερική και επικίνδυνη. Το ίδιο το σύμπαν ερμηνευόταν σαν
μία περίπλοκη "Συμφωνία", μία σειρά απατηλών μεταβολών
που πραγματοποιούνται από απλά στοιχεία (Τάτβας), που
έχουν επίσης μουσική ρίζα. Όμως η μουσική δεν εμφανίζεται
μόνο στην αρχή και στο τέλος, όταν όλα συνοψίζονται στην
πρωταρχική σιωπή. Οι θεοί της δημιουργίας και της εκδήλωσης
την έχουν χρησιμοποιήσει σαν θεία γλώσσα. Έτσι εμφανίστηκαν
πρώτα τα όργανα και μετά οι "κανόνες" ή "ιεροί ύμνοι" που
υποτίθεται ότι επιτρέπουν στον άνθρωπο να επικοινωνήσει
με τους πνευματικούς προγόνους του. Στην Ελλάδα, για
παράδειγμα, οι θεοί έχουν δημιουργήσει τις δυνατότητες
μουσικής έκφρασης.
Ο Απόλλωνας διευθύνει το χορό των Μουσών με τη
λύρα του (Απόλλων μουσηγέτης). Αυτή είναι δώρο του Ερμή,
αγγελιοφόρου των θεών. Από την πλευρά του, ο Απόλλων,
έχει προσφέρει στον Ερμή το χαρακτηριστικό του έμβλημα,
το κηρύκειο. Η μούσα Ευτέρπη, θεά προστάτης της μουσικής,
αναπαριστάνεται παίζοντας ένα διπλό φλάουτο. Η Αθηνά έχει
αναγνωριστεί σαν δημιουργός του αυλού. Ωστόσο, παίζοντας

οποίας θυμίζει τις περιγραφές της πρωταρχικής "υγρής" φύσης

τον, το πρόσωπό της σημαδεύτηκε από τις γκριμάτσες που

που συναντούμε στα παλιά ερμητικά βιβλία.

έκανε και αυτό προξένησε γέλιο στους θεούς. Γι΄ αυτό η Αθηνά

Οι παλιές παραδόσεις έχουν προσθέσει έναν ιερό

καταράστηκε το όργανο πετώντας το στη γη. Τον αυλό μάζεψε

χαρακτήρα όχι μόνο στα όργανα, που ήταν ένα δώρο των

στη συνέχεια ο βοσκός Μαρσύας, ο οποίος κατάφερε με αυτόν

θεών αλλά και στα άσματα μέσω των οποίων ο άνθρωπος

να υποτάξει την υλική φύση και τόλμησε να προκαλέσει

επικοινωνεί με αυτούς. Μία από τις τέσσερις Βέδες της Ινδίας

τον ίδιο τον Απόλλωνα. Με τη βοήθεια της θεάς αρμονίας

έχει αφιερωθεί στα μουσικά τελετουργικά, όπως και ένα από

ο θεός κατάφερε να νικήσει τον Μαρσύα, ο οποίος υπέστη

τα κινέζικα βιβλία κανόνων ("βιβλίο των Οδών"). Στη Δύση, το

τραύματα από την αποκοτιά του. Από την πλευρά του ο θεός

"βιβλίο των ψαλμών" του Δαυίδ έχει ενσωματωθεί στην "Παλαιά

Πάνας διάλεξε σαν όργανο την φλογέρα που οι 5 ήχοι της

Διαθήκη" και έχει εμπνεύσει για 2 χιλιετίες την ανάπτυξη της

αντανακλούν την πενταφωνική ρίζα της εκδηλωμένης φύσης.

ιερής ιουδαιο-χριστιανικής μουσικής.

Στην Ανατολή, οι καμπάνες, όπως και το σείστρο που είναι

Τα ιδεογράμματα των αρχαίων γλωσσών επίσης έχουν

αφιερωμένο στην αιγυπτιακή θεά Ίσιδα, χρησιμεύουν στο να

συσχετιστεί με μυστηριώδη τρόπο με τη μουσική. Στα Αρχαία

προσελκύουν τα καλά πνεύματα και να απομακρύνουν εκείνα

Ελληνικά, για παράδειγμα, τα γράμματα του αλφαβήτου όχι

που διαμένουν μόνο στις σκοτεινές γωνίες, γιατί φοβούνται το

μόνο εξυπηρετούσαν στην κατασκευή λέξεων αλλά και κάθε

φως του ήλιου.

γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό και σε μία μουσική

Στην προκολομβιανή Αμερική, η άργιλος έχει εξυπηρετήσει

νότα. Με αυτό τον τρόπο ορισμένες λέξεις δεν είχαν μόνο ένα

στην κατασκευή της οκαρίνας σε σχήμα βατράχου, ο ήχος της

συμβατικό νόημα αλλά και συνιστούσαν αριθμητικούς τύπους
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ωραίο), σαν ένα μεγάλο ζωντανό ον που έχει ψυχή και σώμα.
Η παγκόσμια αρμονία εκφράζεται με πολλαπλούς τρόπους.
Στη συμβολική αριθμολογία, αυτή η αρμονία εκφράζεται μέσω
απλών αναλογιών η ακέραιων αριθμών. Στη μουσική, αυτές οι
απλές αναλογίες καθορίζουν τα θεμελιώδη διαστήματα. Στον
"Τίμαιο" ο Πλάτωνας αναφέρεται σε μία αριθμό-μουσική σειρά
που αντιστοιχεί σε αυτές τις θεμελιώδεις αναλογίες.
2. Σε ένα κλειδί ερμηνείας, από ηθική άποψη, οι πυθαγόρειοι
διδάσκουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να ανακαλύπτει
τους νόμους της παγκόσμιας αρμονίας και να τους εγκαθιδρύει
στο δικό του είναι. Με άλλα λόγια, αν θεωρήσουμε το άτομο
σαν ένα αρμονικό σύνολο με ψυχή και σώμα (ή πιο σωστά,
διάφορα μέρη της ψυχής που εκφράζονται μέσα από διάφορα
σώματα), το κλειδί της ηθικής τελειοποίησης συνίσταται στο
να σεβόμαστε αυτές τις αναλογίες. Δηλαδή, το άτομο είναι
σαν ένα λεπτό και ευαίσθητο όργανο με διάφορες χορδές που
πρέπει να είναι πάντα κουρδισμένες για να συνεργάζονται
καθώς και μουσικές μελωδίες. Αυτή η ιδιαιτερότητα δεν

αποτελεσματικά στη μεγάλη συναυλία της ορχήστρας της

είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας

φύσης. Αν ο άνθρωπος δεν κουρδίζει πρώτα το όργανο του

μόνο. Είναι πολύ πιθανό ότι οι γερμανικές ρουνικές γραφές

εαυτού του δεν θα μπορέσει να ερμηνεύσει καμία μουσική. Όσο

έχουν ένα παρόμοιο χαρακτήρα. Θα ήταν ίσως παράτολμο να

ωραία και αν είναι μια μουσική, χωρίς κουρδισμένα όργανα δεν

τοποθετηθούμε με βεβαιότητα πάνω σε τέτοια ζητήματα καθώς

μπορεί να εκφραστεί η αρμονία, αυτή η θεά που επέβαλε την

λείπουν στοιχεία και δεν είμαστε σε θέση να ερμηνεύουμε

ανωτερότητα του Απόλλωνα πάνω στον Μαρσύα.

παλαιά ιστορικά κείμενα με βάση τα δεδομένα με τα οποία τότε

3. Στην εκπαιδευτική θεωρία του Πλάτωνα, η μουσική

είχαν αυτά γραφτεί. Είναι όμως πολύ πιθανόν να έχουμε να

παίζει ένα θεμελιώδη ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχής του

κάνουμε με πλουσιότατα, από συμβολική άποψη, συστήματα,

εκπαιδευόμενου. Εμφανίζεται ξανά στον κύκλο μελετών των

που επιδίωκαν να συσχετίσουν τη σημαντικότητα των γλωσσών

«Προπαιδευτικών Επιστημών», που είναι μια αληθινή ανάλυση

με μια μουσική έκφραση που συγχρόνως ενσωμάτωνε μέσα της

της Κοσμολογίας, ξεκινώντας από τις πιο αφηρημένες της

μια πνευματική - αριθμητική ρίζα.

ρίζες: η Αριθμητική μας μιλάει για τις σχέσεις μεταξύ των

Οι πυθαγόρειοι μετέφεραν φιλοσοφικούς όρους από το

θεών, η Γεωμετρία περιγράφει τα γεωμετρικά σχήματα ή τους

παλαιό-συμβολικό μουσικό σύστημα. Είναι προφανές ότι

διάφορους συνδυασμούς των τριών πρώτων δυνάμεων της

δεν ανέπτυξαν ένα σύστημα εργασίας απλά και μόνο με τη

φύσης και η Στερεομετρία μελετάει τα κανονικά γεωμετρικά

φαντασία τους αλλά μετέφρασαν με φιλοσοφικούς όρους τη

σώματα, δηλαδή, τα γεωμετρικά αρχέτυπα των σχεδίων της

γνώση των κλειδιών μιας αρμονίας που ενυπάρχει στη φύση.

εκδηλωμένης φύσης. Τελικά, ο Πλάτωνας κάνει λόγο για την

Έστω κι αν οι αυθεντικές πηγές από τους πυθαγόρειους είναι

αναγκαιότητα της μελέτης της Αστρολογίας και της Μουσικής.

ελάχιστες, η μεταγενέστερη μεταφορά και ερμηνεία τους από

Σε ένα αινιγματικό απόσπασμα από την "Πολιτεία", αναφέρει

τον Πλάτωνα και άλλους Έλληνες φιλοσόφους μας επιτρέπει

ότι οι πυθαγόρειοι συσχέτιζαν την αστρολογία με την όραση

να κατανοήσουμε τουλάχιστον ορισμένα στοιχεία αυτής της

και τη μουσική με την ακοή. Αυτό το απόσπασμα που μπορεί να

διδασκαλίας.

μας φανεί ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, έχει λεπτές συνέπειες.

1. Η αρμονία είναι έμφυτη στο σύμπαν, το οποίο

Παλιές παραδόσεις μιλούν για μία προοδευτική ανάπτυξη των

αναγνωρίζεται σαν κόσμος (αρμονικό σύστημα και επομένως

αισθήσεων στον άνθρωπο. Κάθε νέα αίσθηση επιτρέπει στο
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πιθανόν να έμαθαν μαθηματικά

ανθρώπινο ον να ανακαλύψει νέες

και μουσική (εδώ μπορούμε να

γωνίες του περίπλοκου καθρέφτη

μνημονεύσουμε τις γεωμετρικές

της δημιουργίας.

μελέτες

Η ανάπτυξη της ακοής και

του

Schwaller

de

της διαισθητικής αντίληψης

Lubicz, πάνω στην αιγυπτιακή

των

αρχιτεκτονική).

νόμων

της

μουσικής,

Τελειώνοντας

σχετίζεται με την ψυχολογική

αυτό

το

εξέλιξη του ανθρώπου. Αυτή η

σύντομο άρθρο θα αναφέρουμε

ερμηνεία δεν φαίνεται να είναι

πιθανά

"Πολιτεία"

εστίασης

για μια μελέτη του μουσικού

απλά δική μας.
Στην

σημεία

του

συμβολισμού

ο

αρχαιότητα.

Για το σκοπό αυτό ακολουθήσαμε

Πλάτωνας αναφέρεται άμεσα στην

τις κατευθυντήριες γραμμές διαφόρων

επιρροή που ασκεί η Μουσική πάνω

κλασικών συγγραφέων και ορισμένων σύγχρονων

στην Ψυχή. Για αυτό ορισμένοι παρακμιακοί
μουσικοί «ρυθμοί» που επηρεάζουν αρνητικά τις λεπτές

στην

δοκιμιογράφων.

δομές της ψυχής, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται. Αυτές οι

Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί σε Δύση και Ανατολή έχουν

ιδέες, που φαίνονταν παράξενες στο πρόσφατο παρελθόν,

αναφερθεί σε έναν πεπερασμένο αριθμό. Η Ανατολική

έχουν επανεμφανιστεί σήμερα με άλλα ονόματα. Σήμερα

παράδοση έχει δώσει έμφαση στην ιδέα των πέντε στοιχείων

γίνεται λόγος για την «ψυχολογική χειραγώγηση» και για

και η Δυτική παράδοση στα τέσσερα στοιχεία (Γη, Νερό, Αέρας,

τα αποτελέσματα αυτών των ρυθμών πάνω στον ανθρώπινο

Φωτιά). Γι΄ αυτό θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε διάφορους

ψυχισμό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι μορφές του σκληρού

τύπους μουσικής σύμφωνα με αυτά τα πρωταρχικά στοιχεία.

ροκ όπου αναμειγνύονται ρυθμοί, ήχοι, εικόνες και διεγερτικά

Αυτό δεν είναι αυθαίρετο. Για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι

λεκτικά μηνύματα.

στα αραβικά λαγούτα οι διαφορετικές χορδές σχετίζονται με

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα μιας παλιάς φιλοσοφικο-

διαφορετικά χρώματα, στοιχεία καθώς και ψυχικές διαθέσεις.

μουσικής παράδοσης μεταξύ των Ελλήνων. Δυστυχώς, οι ειδικοί

(Οι τέσσερις ψυχικές διαθέσεις είναι μιαμορφή ιατρικής

έχουν ερμηνεύσει αυτή την παράδοση απλά και μόνο σαν μια

εφαρμογής της θεωρίας των τεσσάρων στοιχείων).

φιλοσοφική εικασία (δηλαδή σαν μία γνώμη μέσα σε πολλές

•

στοιχείου.

άλλες) και όχι σαν μια αληθινή επιστήμη, ανεξάρτητα από τις
γνώμες και τις προκαταλήψεις των ερμηνευτών της. Λόγω

•
•

να αναφέρουμε τις γεωμετρικές μελέτες για τον Παρθενώνα

Μουσική

του

αέρα:

μουσική

που

διεγείρει

συναισθήματα ή "ανθρώπινη" μουσική.

μελέτη των καλλιτεχνικών μορφών μπορεί να ανακαλύψει
κάποιο από τα χαμένα κλειδιά. Για παράδειγμα, μπορούμε

Μουσική του νερού: ήχοι της φύσης (για παράδειγμα
ποταμός ή άνεμος).

της έλλειψης γραπτών πρωτότυπων πηγών (για παράδειγμα
μουσικών πραγματειών του Πυθαγόρα), πιστεύουμε ότι η

Μουσική της γης: θόρυβος, επικράτηση του χαοτικού

•

Μουσική της φωτιάς: μαγική δύναμη του ήχου (για
παράδειγμα τα madrams)

κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε μια προχωρημένη γνώση

Κατ επέκταση, θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε τη

ψυχολογικής οπτικής και η εκτεταμένη χρησιμοποίηση ιδεών

μουσική με τα σημεία της αστρολογίας (που εμπεριέχουν

από τη γεωμετρία, όπως ο χρυσός αριθμός και το πεντάγωνο.

τα τέσσερα στοιχεία). Τα σημεία σχετίζονται με χρώματα,

Επίσης, να αναφέρουμε και τις μελέτες πάνω στις αναλογίες

πλανήτες, ζωικά και φυτικά σύμβολα και άλλες πολλαπλές

της κλασικής ελληνικής κεραμικής.

φυσικές και συμβολικές εκφράσεις. Σαν παράδειγμα αυτού

Άλλη σημαντική πηγή συνιστούν τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα του αιγυπτιακού πολιτισμού, από όπου οι Έλληνες

του τύπου εστίασης μπορούμε να αναφέρουμε τις μελέτες του
Marius Schneider.
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ΡΙΧΑΡΝΤ ΒΑΓΚΝΕΡ
Η Γοητεία και η Σημασία του Έργου του
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán

Ε

ίναι μεγάλο τόλμημα να επιχειρήσει κάποιος να

της καταστροφής αυτών που μέχρι τότε ίσχυαν στη μουσική,

παρουσιάσει τον Ρ. Βάγκνερ αμερόληπτα σε μια

απλά και μόνο μια θέληση καταστροφής τους.

βιογραφία ή αξιολογώντας τα έργα του. Κανένας

Ποιο λόγο είχε λοιπόν η αναμόρφωση που έκανε; Ο

δεν κατόρθωσε να κρίνει το μουσικό χωρίς την

Βάγκνερ δεν ήταν μόνο μουσικός αλλά και φιλόσοφος και

ένταση είτε ενός απείρου σεβασμού ή κάποιου απύθμενου

μάλιστα εμψυχωμένος από την επιθυμία να αναδιοργανώσει

μίσους. Κι αυτό ακριβώς το γεγονός μας οδηγεί να τον

εντελώς τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, μέσα από την Τέχνη.

τοποθετήσουμε ανάμεσα στις μεγαλοφυίες της Ανθρωπότητας,

Συνέδεσε την Τέχνη μ’ ένα πολύ βαθύ εσωτερικό Ιδεώδες,

γιατί όπως όλοι οι Μεγάλοι, έτσι και ο Βάγκνερ δεν γινόταν

όπως ο κόσμος των ήχων, και προσπάθησε να δώσει στη δική

να μην αναγνωριστεί. Είτε αγαπήθηκε σαν θεός, είτε μισήθηκε

του αντίληψη για τη ζωή, πολιτική και κοινωνική χροιά.

με πάθος, πάντως κανείς δεν μπόρεσε να σταθεί αδιάφορος
απέναντι του.

Γεννήθηκε στη Λειψία στις 22 Μαΐου 1813. Από πολύ
νωρίς χάρις στο επάγγελμα των γονιών του, ήλθε σε επαφή

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το μεγαλοφυή

με το θέατρο και έδειξε πολύ σύντομα την προτίμηση του στη

Βάγκνερ σαν μεγάλο αναμορφωτή, σαν «αποστάτη» με

μουσική και στα κείμενα των μεγάλων Κλασσικών, όπως του

θετική σημασία που σπάει τους δεσμούς με τις παραδόσεις,

Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Σαίξπηρ. Στα γυμνασιακά

αντικαθιστώντας τες με άλλες βάσεις, κατά τη γνώμη μου

του χρόνια δεν υπήρξε καλός μαθητής, γιατί χανόταν στις

καλύτερες και χρησιμότερες. Ποτέ όμως δεν θεώρησε σαν λόγο

ονειροπολήσεις του, στον πόθο του να γράψει και να συνθέσει,
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έντονα επηρεασμένος από την ανακάλυψη της μουσικής του
Μπετόβεν.
Στα 1830 ασχολήθηκε πολύ με τα επίκαιρα πολιτικά
προβλήματα της εποχής του και εγκατέλειψε τις καλλιτεχνικές
και φιλοσοφικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας.
Στα είκοσι του χρόνια άρχισε να γράφει τα πρώτα του μουσικά
δράματα:
«Ο γάμος», «οι νεράιδες», «η απαγόρευση του έρωτα».
Αλλά τις μεγαλύτερες προσδοκίες του τις είχε για το «Ριέντσι».
Για την πρεμιέρα του έργου αυτού ταξίδεψε με πλοίο για το
Παρίσι. Κατά την διάρκεια θαλασσοταραχής εμπνέεται από
παλιούς θρύλους για τον Ιπτάμενο Ολλανδό, απ’ όπου το θέμα
του ομώνυμου έργου του, που συνέθεσε σχεδόν αμέσως μετά.
Με το «Ριέντσι» δεν κατάφερε να κάνει επιτυχία στο Παρίσι και
αναγκάστηκε να ασχοληθεί με τις πιο ταπεινές δραστηριότητες
για να επιβιώσει. Κι όμως όταν επέστρεψε στη Γερμανία –
σχεδόν τριάντα χρονών πια – ανέβασε μ’ επιτυχία αυτό το έργο.
Το 1845 έζησε ακόμη μια απογοήτευση στην παράσταση
του «Σπίτια του δάσους».
Ο ίδιος είπε γι’ αυτό: «Με κατέλαβε ένα αίσθημα πλήρους
απομόνωσης και παρόλο που είχα προετοιμαστεί ενσυνείδητα
γι’ αυτή την αποτυχία, αναστατώθηκα. Ένα μόνο σκεφτόμουνα:
να διδάξω το κοινό, να καταλαβαίνει και να μοιράζεται

στους ανθρώπους απαιτεί πάντα τρία είδη έκφρασης: Κίνηση,

τις αντιλήψεις μου και ν’ αναλάβω την καλλιτεχνική του

Μουσική, Ποίηση». Από κείνη τη Μουσική κατάλαβε και ο

διαπαιδαγώγηση».

μουσικός ότι αν ήθελε το έργο του να αποτελεί την σύνδεση

Έχοντας αναμιχτεί σε πολιτικές αναταραχές, αναγκάστηκε

των διαφορετικών τεχνών και να φτάνει στη τελειότητα τους,

να φύγει για 12 χρόνια στο Παρίσι πρώτα και έπειτα στη Ζυρίχη.

έπρεπε το σύνολο του έργου να προέρχεται από τα χέρια του:

Σ’ αυτά τα χρόνια υπήρξε πολύ δημιουργικός, όσον αφορά τόσο

θέμα, μουσική, σκηνικό, διακόσμηση, και κυρίως τα όργανα

τη Μουσική όσο και τη Φιλοσοφία. Στα έργα του: «Η Τέχνη

που εκφράζουν ακριβώς, αυτό που θέλει να δώσει.

και η επανάσταση» και «Το καλλιτέχνημα του μέλλοντος», ο

Είναι παράδοξο, αλλά το διάστημα της εξορίας του και

Ρ. Βάγκνερ προσπάθησε να αναμεταδώσει τις καλλιτεχνικές

οι σχέσεις που είχε δημιουργήσει εκεί, κάτι που ήξερε να

του ιδέες, κυρίως μάλιστα να εξηγήσει ότι: σαν επαναστάτης

κάνει, ήταν γι’ αυτόν μια μικρή ανάπαυλα από την άσχημη,

απέδιδε στην έννοια «επανάσταση» μια επανεξέλιξη, «επανά

οικονομικά, κατάσταση που αντιμετώπιζε συνήθως και ένιωθε

+ στάση» μια επιστροφή στις παλιές βάσεις. (Τα ετυμολογία

χαρούμενος που δε χρειαζόταν πια να δουλεύει για να κερδίζει

της λέξης «επανάσταση» είναι επί + ανά + ίσταμαι, δηλαδή

χρήματα.

στέκομαι ξανά αλλά πιο πάνω).
Προσπαθούσε δηλαδή ν’ αναστήσει τις κατευθυντήριες

«Η τέχνη που δημιουργείται μόνο για την αμοιβή της θα
μπορούσε να με απομακρύνει από την Τέχνη», έλεγε.

γραμμές της παράστασης του αρχαίου ελληνικού δράματος,

Οι σημαντικές στιγμές του Βάγκνερ θα μπορούσαν να

όπου Ποίηση, Χορός και Μουσική βρίσκονταν αδιάσπαστα

συγκεντρωθούν μ’ αυτόν τον τρόπο αλλά απλά και μόνον αυτό,

συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ο Βάγκνερ έλεγε: «Η Τέχνη στη

δε μας βοηθά να ανακαλύψουμε τους λόγους για τους οποίους

τελείωση της η Τέχνη που επιζητάει να είναι εντελώς προσιτή

οι βιογράφοι του και οι κριτικοί των έργων του υποστήριξαν

τετραλογία «Το δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν», «Τριστάνος και
Ιζόλδη», «Ο Αρχιτραγουδιστής»).
Μια ασυνήθιστη επιθυμία του εκπληρώθηκε το 1864 που
ο βασιλιάς Λούντβιχ ΙΙ της Βαυαρίας του χάρισε την εύνοια
του. Ήταν η εκπλήρωση μιας επιθυμίας και για τους δύο: για
το βασιλιά που πάντα ονειρευόταν τις μυστικιστικές διηγήσεις
στα έργα κάποιου φανταστικού μουσικού και για το Βάγκνερ
που είχε ποθήσει να τον καταλάβει ένας βασιλιάς και να του
δώσει την εύνοια του. Αλλά όπως όλα τα όνειρα, έτσι κι αυτό
είχε ένα τέλος, όταν οι δολοπλοκίες της Αυλής, ανάγκασαν
το Βάγκνερ να εγκαταλείψει το βασιλιά και να διαφύγει στην
Ελβετία.
Τα τελευταία του χρόνια τα αφιέρωσε στο καλύτερο έργο
του, το «Πάρσιβαλ», που αποτελείωσε το 1882. Λίγο καιρό
μετά πέθανε, στις 13 Φεβρουαρίου 1883, στη Βενετία.
τόσο αντίθετες απόψεις γι’ αυτόν. Η ιδιωτική του ζωή, οι πολλές

Έκανε μια διαπλαστικού και θρησκευτικού περιεχομένου

πολιτικές αναταραχές όπου είχε αναμιχτεί και οι οικονομικές

εργασία για το θέατρο: «Το θέατρο σαν ίδρυση παλιού Ναού».

δυσκολίες που αντιμετώπιζε συχνά στη ζωή του, δεν είναι

Σ’ αυτή την εργασία περιέχονται όλα συγκεντρωμένα. Στίχοι,

πάντα κατάλληλα στοιχεία για να σχηματίσουν το πορτρέτο

μουσική αρχιτεκτονική, σκηνικά, κοστούμια, διακόσμηση

μιας μεγαλοφυίας. Ο Βάγκνερ απ’ τη μια πλευρά μοιάζει σε

και φωτισμός, διατηρώντας έτσι την πολύπλευρη και πλήρη

πολλά με τους κοινούς ανθρώπους, απ’ την άλλη όμως έχει

σημασία των παλιών Μυστηρίων Μυήσεως. Και όπως συμβαίνει

ασυνήθιστες ικανότητες που αναντίρρητα τον τοποθετούν στη

σ’ όλα τα Μυστήρια, έτσι και δω, ο καθένας παίρνει κάποιο απ’

σειρά των Μεγάλων της Ιστορίας. Τα έργα του, αλησμόνητα

όλα τα στοιχεία, το οποίο είναι έτοιμος να κατανοήσει…

απ’ την Τέχνη, προσφέρουν συχνά την ορθότερη κατανόηση

Μια συμβολική εξέταση των μεγάλων έργων του Βάγκνερ,

του συνθέτη, απ’ ότι η βιογραφία του. Έτσι ο Βάγκνερ φαντάζει

που δεν είναι μέσα στα πλαίσια του άρθρου αυτού, δείχνει

σαν ένας «Ιπτάμενος ολλανδός» στην αναζήτηση του Ιδεώδους

πως αυτός ο δραματουργός μπορούσε να συγκεντρώνει στα

και παίρνει ακόμη τη μορφή κάθε ήρωα στα έργα του, που

οράματα του τα Μεταφυσικά Μυστήρια της Ζωής αρμονικά,

πολεμάει και πεθαίνει για την τιμή και την Αλήθεια.

ώστε να γίνονται τα σύμβολα κατανοητά στους ανθρώπους

Αυτός ο ανορθωτής της Ανθρωπότητας ή ο τρελός

και πως έδινε έκφραση μέσω των διαφορετικών μυστικιστικών

ονειροπόλος που αναζητούσε μέσα από την Τέχνη το Μοναδικό

προσώπων των έργων του στο Ιδεώδες της Ειρήνης και της

όλης της ενωμένης ουσίας, είχε τη θαυμάσια έμπνευση να

Ευτυχίας και στο όνειρο του για την Απελευθέρωση του

χτίσει Λυρική Σκηνή, έναν ιδιαίτερο ναό για την παρουσίαση

Πνεύματος, με την ευσπλαχνία και την αγάπη.

των συμβολικών του οραμάτων, στα οποία είχε συγκεντρώσει
την άφθονη και παραστατική γερμανική μυθολογία.
Ο Βάγκνερ αναγνώρισε ότι ήταν δύσκολο για το κοινό

«ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ

να ταυτιστεί μ’ αυτό που διαδραματιζόταν στη σκηνή, σ’ ένα

ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

κανονικό θέατρο, γι’ αυτό έφτιαξε μια εντελώς διαφορετική

ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ

δομή για τη Λυρική Σκηνή, όπου οι ακροατές ένιωσαν ότι

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ

βρίσκονται σε άλλο κόσμο και είχαν τη δυνατότητα να

ΕΧΟΥΝ ΠΕΑΘΑΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»

κατανοήσουν καλύτερα τα έργα του. Έφτιαξε τα έργα του
μέσα σε εναλλασσόμενες επιτυχίες και αποτυχίες. (Η περίφημη
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-Jorge Angel Livraga-

Η Νέα Ακρόπολη πραγματοποιεί δράσεις για τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον
Εθελοντισμό, προσφέροντας ουσιαστικές επιλογές και καλύπτοντας όλους όσοι επιθυμούν
να φέρουν στη ζωή τους μια εσωτερική αναγέννηση.

		

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εισαγωγικό σεμινάριο Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Ψυχολογίας
συζητήσεις για τη Φιλοσοφία

• Ανοιχτές

• Διαλέξεις, σε συνεργασία με χώρους πολιτισμού, για την

Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα της UNESCO

		

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους

•

Θεατρικά δρώμενα

•

Μουσικές

θεματικές βραδιές • Δημιουργικά εργαστήρια: αρχαιολογικών αντιγράφων, πυρογραφίας,

• Εκδοτική δραστηριότητα βιβλίων εσωτερισμού και φιλοσοφίας • Αθλητική
δραστηριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες • Ομάδες

ζωγραφικής

ανάγνωσης και ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

		

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Οικολογικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα πάρκων, δασών, παραλιών • Κοινωνικές
πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς • Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και φυσικών καταστροφών • Σεμινάρια για την ανάπτυξη της εθελοντικής
συνείδησης • Δίκτυο ανταλλακτικής και εναλλακτικής
οικονομίας • Ετήσια Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με
συμμετοχή τοπικών και διεθνών εθελοντικών οργανισμών
(Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού)
Αθήνα, 210 88 10 830
Ιλίσια, 210 7794368, 6987124197
Περιστέρι, 2130282657
Αιγάλεω, 698 185 8033
Καλλιθέα, 216 7007072
Πειραιάς, 211 4025482
Θεσσαλονίκη (κέντρο), 2310-285020
Ηράκλειο, 6981888493
Ρέθυμνο, 28310 52884
Χανιά, 2821023189
Πάτρα 2610006923 & What’s up 6980500044

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ο ρόλος της γυναίκας στη
διαμόρφωση της ιστορίας

• Διοτίμα, η ιέρεια του Απόλλωνα
• Σαπφώ και ποίηση
• Η Μαρία Κιουρί αλλάζει την
επιστήμη
• Έλενα Μπλαβάτσκυ και οι
δάσκαλοι σοφίας
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